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ZAPIS SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
6. novembra 1987
Delegati Zbora združenega dela. Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju poslušali:
- uvodno besedo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu
1988 in programu ukrepov Zveznega izvršnega sveta, ki jo
je podal podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije Janez Bohorič
- uvodno besedo k predlogu mnenj, pripomb in predlogov Skupščine SR Slovenije k programu ukrepov in
aktivnosti za znižanje inflacije in stabilizacijo gospodarstva, ki jo je podal podpredsednik Skupščine SR Slovenije
in predsednik skupine delegatov vseh zborov za proučevanje aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ Jože Knez
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so po obravnavi programa ukrepov in aktivnosti za
znižanje inflacije in stabilizacijo gospodarstva sprejeli
Mnenja, pripombe in predloge.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela tudi:
- mnenja, predloge in pripombe k nekritim notranjim '
dolgovom in možnostim za njihovo eliminacijo
- mnenja, pripombe in predloge k predlogu programa
konsolidacije zunanje zadolženosti

,

Družbenopolitični zbor je sprejel stališča.
Ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju je Zbor združenega
dela sprejel sklep, Zbor občin je sprejel predloge in stališča, Družbenopolitični zbor pa je sprejel stališča.
Zbor združenega dela in zbor občin sta sprejela še:
- sklep k osnutku odloka o določitvi programa razvoja
energetike SFR Jugoslavije do leta 2000 z vizijo razvoia do
leta 2020
Družbenopolitični zbor je sprejel stališča.
- sklep k dopolnilnemu predlogu Zveznega izvršnega
sveta k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o posebnih davščinah pri uvozu kmetijskih in
živilskih proizvodov
- odlok o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji
sporazuma o garanciji med Socialistično federativno
republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in
razvoj (projekt varčevanja in nadomeščanja energije).
Zbor združenega dela je sprejel tudi:
- sklep k osnutku zakona o spremembi zakona o carinski tarifi
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju
osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela ki
poslujejo z izgubo.
Družbenopolitični zbor je sprejel še:
- stališča ob obravnavi poročil, ki so bila predložena
Skupščini SR Slovenije na podlagi sklepa Družbenopolitičnega zbora z dne 24. septembra 1987, sprejetega ob
obravnavi problematike meničnega poslovanja SOZD
Agrokomerc.

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILAZBOROV SKUPŠČINE SRS
MNENJA, PRIPOMBE IN PREDLOGI
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi programa ukrepov in aktivnosti za znižanje
inflacije in stabilizacijo gospodarstva
Skupščina SR Slovenije je na podlagi
326. člena ustave SR Slovenije in 72. ter
73. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije na sejah Zbora združenega dela,
Zbora občin in Družbenopolitičnega
zbora, dne 6. novembra 1987 obravnavala program ukrepov in aktivnosti za
znižanje inflacije in stabilizacijo gospodarstva ter v skladu s 336. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela
MNENJA, PRIPOMBE
INPREDLOGE
Skupščina SR Slovenije meni, da zapletene gospodarske in družbene razme-

re terjajo pripravo protiinflacijske ekonomske politike, v smislu protiinflacijskega programa, katerega cilj bo zaustaviti sedanjo visoko inflacijo in ki bo zagotavljal njeno zmanjševanje. Na tej podlagi
je potrebno odpravljati oziroma spreminjati sedanja neugodna gospodarska gibanja. Zato podpira napore za pripravo
takšnega programa, ki bo pokazal izhod
iz krize. Podlaga programa mora biti analitsko dokumentirana ocena stanja in
vzrokov za nastali položaj in ocena razpoložljivih materialnih možnosti, s katerimi razpolagamo ter ciljev, ki jih bomo
z uresničitvijo predloženih rešitev dosegli. Pri tem Skupščina SR Slovenije meni,
da morata ekonomska politika in njeni

POPRAVEK
V predlogu zakona o prevozih v cestnem prometu (ESA
- 819) objavljenem v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije, letnik XIII., štev. 28 z dne 19. 10. 1987 se besedilo
popravi v naslednjem:
V drugem odstavku 1. člena se besedilo »pred enakimi
pogoji«, nadomestiti z besedilom »pod enakimi pogoji«.
V prvi vrsti 11. člena se med besedi republiški organ
vnese beseda upravni, v tretji alineji pa beseda »rok«
nadomestiti z besedo »roke«.
V 33. členu se točka č pravilno glasi:
»turistične organizacije združenega dela, ko po posebni
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ukrepi prispevati predvsem k:
- zmanjšanju inflacije;
- večji ekonomski in poslovni samostojnosti gospodarskih subjektov;
- povečani vlogi trga, njegovi selektivni moči in ekonomski prisili;
- odpiranju v svetovno gospodarstvo;
- krepitvi zaupanja delavcev in delovnih ljudi v možnost izhoda iz krize, kar je
temelj za motivacijo, ki je nujen pogoj za
uresničevanje takega programa.
Hkrati s protiinflacijsko ekonomsko
politiko v smislu protiinflacijskega programa je smotrno pripravljati reformne
ukrepe in spremembe razvojne politike,
kar mora prispevati k dolgoročnejši stabilizaciji gospodarskih in družbenih

pogodbi prevažajo skupine turistov, ne da bi med potjo
sprejemale potnike«.
V 47. členu se beseda »odročju« nadometiti z besedo
»področju«.
V 48. členu se drugem odstavku za prvo, drugo alineo
dodata alineji:
- poseben javni redni prevoz oseb
- javni prevoz v prostem cestnem prometu.
V 50. členu se med besedi »člena zakona« vnese beseda
»tega«.
V 56. členu točke 6. se besedilo »z veljavnim voznem
redu« nadomesti z besedilom: »v veljavnem voznem
redu«.

poročevalec

razmer.
Le na ta način je možno uresničiti pričakovane rezultate in trajneje stabilizirati
gospodarske razmere. S tem se bo tudi
vrnilo zaupanje delavcev, delovnih ljudi
in občanov v sposobnost sistema in njegovih organov, da bomo krizo premagali.
Mnenja, pripombe in predlogi skupščine SR Slovenije so zasnovani na dolgoročnem programu politike gospodarske
stabilizacije, na sklepih 13. kongresa
ZKJ, na osnovnih izhodiščih koncepcije
srednjeročnega družbenega plana SFRJ
za obdobje 1986-1990 ter na zapletenosti sedanjih gospodarskih razmer.
1. Izhajajoč iz takšnega pristopa
Skupščina SR Slovenije meni, da je potrebno zasnovati že ekonomsko politiko
za leto 1988 izrazito protiinflacijsko,
z jasnimi ukrepi ter aktivnostmi, ki bodo
gospodarske in druge družbene subjekte
ekonomsko silili ter hkrati motivirali za
spremembo sedanjega neugodnega stanja. Delovnim ljudem in občanom pa bo
ta odprla perspektivo, da bo uresničitev
nalog pomenila v družbi preobrat pri reševanju nakopičenih problemov.
Ekonomska politika za prihodnje leto
bi zato morala sloneti na naslednjem:
a) Pospeševanju gospodarske rasti, ki
mora sloneti na odločnem povečevanju
izvoza, predvsem konvertibilnega, in deviznega priliva. Temu morajo prispevati
spremembe v devizni zakonodaji in dosledno vodena ofenzivna ekonomska politika za povečanje izvoza, predvsem pa
za povečanje deviznega priliva. V okviru
spremenjenega deviznega sistema mora
odločnejšo motivacjsko vlogo imeti aktivna tečajna politika. Tečaj se mora bolj
oblikovati na osnovi ponudbe in povpraševanja na deviznem trgu, za kar se morajo izkoristiti tudi učinki reprograma zunanjih dolgov. Te spremembe morajo
omogočiti tudi devizno pasivnim organizacijam združenega dela, da zadovoljujejo svoje uvozne reprodukcijske potrebe
v tržnih odnosih in na ta način prispevajo
k večji izvozni usmeritvi celotnega gospodarstva. Urediti moramo odnose z državami, kjer imamo velike suficite ali neporavnane terjatve.
b) Gospodarskim subjektom in bankam je potrebno zagotoviti večjo samostojnost in odgovornost za poslovanje.
Zaostriti moramo odnos do slabih gospodarjev. V ta namen je potrebno v večji
meri sprostiti delovanje trga, tako trga
blaga in storitev, kot trga denarja in vrednostnih papirjev, liberalizacijo pretežnega dela cen, odpravo najbolj grobih disparitet cen v gospodarski infrastrukturi
in kmetijstvu ter odpravo limitov kot tipično netržnega instituta za uravnavanje
bančnih plasmajev. Vloga Narodne banke Jugoslavije se mora iz sedaj pretežno
poslovne funkcije spremeniti v funkcijo
monetarne institucije, ki bo skrbela za
stabilnost nacionalne valute in za svoje
delo odgovarjala Skupščini SFRJ. Selektivno kreditiranje naj izvajajo poslovne
banke, realne obrestne mere je treba
uveljaviti za vse kredite in depozite,
vključno s krediti iz primarne emisije.
c) Podpirati mora razvojne usmeritve
dobrih organizacij združenega dela in
njihove napore za povečanje proizvodnje
in izvoza, predvsem na razvita tržišča
v svetu. Le taka usmeritev lahko potegne
poročevalec

razvoj iz sedanje krize in omogoči slabšim organizacijam združenega dela in
manj razvitim področem realnejše osnove za hitrejši razvoj. To je tudi edina realna predpostavka za nadaljevanje učinkovitega razreševanja ekonomsko-finančne
konsolidacije gospodarstva in bank povsod, posebno pa v SR Makedoniji, SR
Črni gori in SAP Kosovo. Problemi te
konsolidacije se morajo pravočasno razreševati, vendar na ekonomskih kriterijih.
d) Kreditno-monetarna politika mora
biti takšna, ki bo na osnovi realnega denarja z ustreznim zaostajanjem spremljala rast družbenega proizvoda. Potrebno
pa je dosledno sankcionirati finančno
nedisciplino in preprečiti nastajanje novih nepokritih dolgov. Nujno je odpraviti
sedanje načine dinarskega pokrivanja
naših suficitov in neporavnanih terjatev
ter uveljaviti način, ki ne bo imel inflatornih in drugih negativnih monetarnih
učinkov. Tečajne razlike jer treba pokrivati iz realnih virov.
e) Politika porabe mora biti v večji meri
odvisna od gibanja produktivnosti dela in
realne rasti dohodka, kar mora biti podlaga za uravnavanje vseh oblik porabe. Politika porabe ne sme biti linearno restriktivna, temveč selektivna ter v funkciji motivacije za doseganje boljših rezultatov in
sprememb v gospodarjenju. Delitvena
razmerja morajo prispevati k povečanju
akumulativnosti gospodarstva. Temeljni
instrument za uravnavanje tokov pri razporejanju dohodka in osebnih dohodkov
mora biti družbeni dogovor. Resolucijske
opredelitve o gibanju splošne in skupne
porabe morajo upoštevati odgovornost
republik in pokrajin ter doseženo stopnjo
družbenoekonomske razvitosti le-teh.
Jasna in konkretizirana ekonomska
politika mora omogočiti spremljanje njenega uresničevanja in uveljavljanje odgovornosti na vseh nivojih.
2. Skupščina SR Slovenije meni, da je
potrebna nadaljnja konkretizacija dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije, upoštevajoč družbena prizadevanja za trajnejše izboljšanje gospodarskih
razmer in oceno vzrokov, zakaj se te razmere ne izboljšujejo, kar je ključni pogoj
za izhod iz gospodarske in družbene
krize.
Program se mora opreti na odgovornost vseh nosilcev, to je vseh samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti v skladu z njihovimi pristojnostmi in nalogami, da bi lahko
zagotovil politično mobilizacijo najširšega kroga delavcev in delovnih ljudi za
skupno akcijo. Mora pa biti jasen glede
razmejitve ukrepov in njihove medsebojne soodvisnosti. V njem se ne smejo pomešano prepletati naloge, ki se tičejo
temeljnih organizacij združenega dela,
občin, republik in avtonomnih pokrajin
ter federacije. Aktivnosti, ki jih morajo
opraviti organizacije združenega dela, ne
kaže vnašati v program, temveč je potrebno te s pravimi makroekonomskimi
ukrepi ustrezno motivirati za gospodarno
obnašanje. Na tej osnovi je potrebno organizacije združenega dela razbremeniti
številnih administrativnih obveznosti (deregulacija) in ustvariti pogoje, v katerih
bodo same nosile dobre in slabe posledice svojih ekonomskih odločitev. Takšna
orientacija mora ustvariti pogoje, da bo-

do na enotnem jugoslovanskem tržišču
zagotovljeni tržni kriteriji, da bo zagotovljena prosta cirkulacija kapitala itd.
V programu je potrebno, in to ne samo
po poglavjih, temveč tudi v posameznih
možnih rešitvah, opredeliti cilje, čas njihove uveljavitve in oceniti pričakovane
rezultate. Tak program mora biti podprt
z nekaterimi osnovami zakonskih rešitev.
Na ta način bo možno ocenjevati, s kakšnimi instrumenti je spremembe mišljeno
uveljaviti v praksi.
Zato naj bo program jasen na področju
ključno makroekonomskih potez in ekonomske politike, kar se nanaša predvsem
na realno vrednotenje produkcijskih faktorjev, vzpodbujanje izvozne ekspanzije,
na način delovanja kreditno-monetarnega sistema in vodenja kreditno-monetarne politike, na Jinančno disciplino, na
obvladovanje povpraševanja, vključno
z nujno racionalizacijo porabe ter dogovorjenimi odnosi pri razporejanju dohodka na akumulacijo in tekočo porabo.
Ker imajo ti posegi značaj reform, je
Skupščina SR Slovenije mnenja, da je
potrebno za njihovo razdelavo in dograditev vključiti širši krog ekonomskih in
drugih strokovnjakov.
Zaradi spremenjenih materialnih okvirov je potrebno preveriti planske usmeritve z vidika koncepta odprtega gospodarstva. Prav tako je treba kritično proučiti tiste skupne programe, ki niso izvozno usmerjeni in ne slone na smotrni
delitvi dela.
3. S programom ukrepov in aktivnosti
za znižanje inflacije in stabilizacijo gospodarstva, ki ga daje v obravnavo Zvezni izvršni svet, predlagatelj sicer v načelu
opredeljuje nujnost stabilizacije gospodarstva in umirjanje inflacije na tržnih
osnovah. Takšne cilje pa v osnovi zasleduje le na področju razbremenjevanja
gospodarstva, večjega dela ukrepov kreditrio-monetarne politike in finančne discipline, ukrepov varčevanja in potrebi po
dopolnitvi obračunskega sistema. V razdelavi mnogih drugih aktivnosti in ukrepov za dosego teh ciljev pa je program
obremenjen z netržnim pristopom pri
razreševanju problemov in premajhno
odprtostjo v svet, linearnostjo in prevelikim državnim vpletanjem v področje primarne in sekundarne delitve ter politike
razpolaganja dohodka. V posameznih
predlogih pa z usmeritvami, ki jih ponuja,
želi pridobiti opredelitve do njih, čeprav
bi jih bilo možno izoblikovati samo
s spremembo ustave in zakona o združenem delu.
Ob obilici ukrepov, nalog in zamisli, ki
jih program po metodi naštevanja ponuja, pa je neusklajen in ne odtehta pomembnosti nalog za posamezno časovno obdobje, saj izenačuje pomembnost
kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih ciljev.
Program je posebno pomanjkljiv in nedorečen, ker:
- se iz mnogih predlogov, ki jih ponuja, lahko sklepa, da se želi gospodarsko
politiko še naprej voditi z administrativnim ukrepanjem, kar programu daje značaj dokumenta, Ki je premalo orientiran
v razvoj tržnega gospodarstva. Predlagani ukrepi ne dajejo zadostne opore, da bo
izvoz osnovni pospeševalec gospodarske rasti in prestrukturiranja gospodar3

stva, zanemarja vlogo trga pri opredeljevanju položaja gospodarskih subjektov
in njihove selekcije (še naprej se zavzema za velik obseg neposredne kontrole
cen); je linearen namesto selektiven na
področju sekundarne delitve in politike
razporejanja dohodka; v težnji po linearnem povečanju akumulacije je državno
administrativen ter kaže na nezaupanje
v motiviranost delavcev, da neposredno
reproducirajo delovna sredstva in delovno silo kot osnovna pogoja, potrebna za
njihovo socialno varnost;
- ne motivira delavcev, delovnih ljudi
in občanov ter gospodarskih subjektov in
jih ekonomsko ne postavlja v položaj, da
bi s svojim ravnanjem zagotovili zmanjšanje inflacije. Odgovornost in skrb za
gospodarjenje z družbeno lastnino premalo opredeljuje kot osnovno nalogo delavcev in delovnih ljudi kot ustavno opredeljenih nosilcev gospodarjenja in odločanja. Pri tem tudi ne mobilizira dovolj
občin in republik ter pokrajini v smislu
njihove pristojnosti in odgovornosti za
svoj lasten in skupen razvoj.
4. Skupščina SR Slovenije meni, da
zaradi tega program tak kot je, po svoji
zasnovi in mnogih opredelitvah ni sprejemljiv. Delegati iz SR Slovenije takemu
programu in kolikor bi na njem predlagatelj vztrajal tudi predlagatelju ne morejo
dati podpore. Za tak program Skupščina

SR Slovenije ne more prevzeti odgovornosti, ker je prepričana, da ne bi prispeval k zmanjšanju inflacije in ustvarjanju
pogojev za trajno stabilizacijo gospodarstva.
Skupščina SR Slovenije vztraja, da se
ekonomska politika za leto 1988 oblikuje
na kriterijih, ki so vsebina teh mnenj,
pripomb in predlogov. Delegati y Skupščini SFRJ iz Slovenije naj zahtevajo, da
se ti kriteriji upoštevajo kot podlaga odločanja in vodenja antiinflacijske ekonomske politike v prihodnjem letu. Zagotovljeno mora biti, da bo za oblikovanje
in uresničevanje take ekonomske politike Zvezni izvršni svet prevzel polno odgovornost. O konkretnih odločitvah bo
Skupščina SR Slovenije posebej razpravljala in odločala po predloženi resoluciji
za leto 1988 s spremljajočimi akti.
O vseh vprašanjih, ki zadevajo sistemske spremembe, reforme in celovit program stabilizacije je potrebno omogočiti
ponovno razpravo v delegatski bazi in
skupščinah republik in pokrajin, da bi bil
na tej podlagi lahko pripravljen skupen
dogovor vseh republik in pokrajin ter
združenega dela Jugoslavije za lastne in
skupne obveznosti, odgovornosti in naloge za ustvarjanje sistemskih in drugih
pogojev za trajno stabilizacijo gospodarstva. O vseh vprašanjih, ki so povezana

s spremembami ustave SFRJ pa bo mogoče razpravljati šele po trne, ko bodo
sprejete spremembe in dopolnitve ustave
SFRJ.
5. Skupščina SR Slovenije predlaga
delegatom y Skupščini SFRJ, da od Zveznega izvršnega sveta terjajo podrobnejša
pojasnila o načinu priprave antiinflacijskega programa, posebej pa o sodelovanju znanosti teh organov republik in pokrajin pri pripravljanju programa. Zahtevajo naj tudi, da se pripravi posebna ocena uresničevanja sprejete ekonomske
politike v letu 1986 in 1987 in vpliva ukrepov Zveznega izvršnega sveta na zagotavljanje ciljev politike družbenoekonomskega razvoja v teh letih.
6. Delegacija Skupščine SR Slovenije
v Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFRJ in delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ naj pri utemeljevanju opredelitev Skupščine SR
Slovenije uporabljajo tudi širše razdelana stališča Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije, Izvršilnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije, Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije,
Predsedstva Repbuliškega sveta ZSS,
Predsedstva Republiške konference
ZSMS in Republiškega družbenega sveta
za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji 6. 11. 1987 ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju na podlagi 74. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednja
stališča
1. Družbenopolitični zbor se je že opredelil, da je treba zakon o deviznem poslovanju bistveno spremeniti in sicer tako,
da bodo rešitve zagotavljale večjo izvozno motiviranost organizacij združenega
dela oziroma njihovo odgovornost za
ustvarjanje deviznega priliva. Zbor ugotavlja, da rešitve v osnutku sprememb in
dopolnitev zakona o deviznem poslovanju, ki ga je pripravil Zvezni izvršni svet,
odstopajo od predlogov, za katere se je
že opredelila Skupščina SR Slovenije
oziroma ne upoštevajo predlogov Gospodarske zbornice Jugoslavije.

2. Zbor meni, da je potrebno doseči
take spremembe in dopolnitve zakona
o deviznem poslovanju, ki bodo upoštevale možnost, da imajo organizacije
združenega dela v okviru določenega odstotka od ustvarjenega deviznega priliva
možnost prednostnega plačila do tujine
za svoje reprodukcijske potrebe. Zbor pri
tem izrecno poudarja, da mora biti pravica do plačila vezana na ustvarjen devizni
priliv. Izjemnega pomena pa je tudi predlog, da se pravice do plačila lahko prenašajo med reprodukcijsko povezanimi organizacijami združenega dela, ki imajo te
odnose urejene s samoupravnim sporazumom o združevanju uvoznih pravic.
3. Zbor ocenjuje, da so predlogi v osnutku zakona s tega vidika neustrezni, še
zlasti zato, ker povezujejo pravico do
prednostnega plačila na podlagi odstotka uvoznih pravic in uporabo te pravice
omejujejo le na lastne potrebe organizacije združenega dela. Zbor ocenjuje, da

bi bilo treba ponovno ponoviti tudi predlog, po katerem bi bilo mogoči realizirati
plačevanje uvoza surovin, repromateriala, opreme, nadomestnih delov in neblagovnih plačil za potrebe reprodukcije
v okviru določenega odstotka še pred
poravnavanjem fiksnih in garantiranih
obveznosti. V zvezi z zagotavljanjem deviznih sredstev za plačevanje uvoza najnujnejših energetskih surovin, uvoza za
najnujnejšo oskrbo prebivalstva ter druge določene namene pa zbor meni, da je
ustreznejša rešitev, da devizni priliv, ki je
temu namenjen, ostane na računih poslovnih bank.
4. Zbor poudarja, da je treba pri nadaljnjem oblikovanju sprememb in dopolnitev zakona o deviznem poslovanju uveljaviti vsebino predloga Skupščine SR
Slovenije. Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin
Skupščine SFRJ pa naj o uveljavitvi teh
pripomb poroča Skupščini SR Slovenije.

STALISCA IN PREDLOGI
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 19. seji dne 6. novembra 1987 obravnaval osnutek zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju in na podlagi 86. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednja
I
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STALIŠČA IN PREDLOGE:
1. Zbor občin meni, da je potrebno
opraviti temeljite spremembe in dopolnitve zakona o deviznem poslovanju in sicer tako, da bodo rešitve zagotavljale
večjo izvozno motiviranost organizacij

združenega dela oziroma njihovo odgovornost za ustvarjanje deviznega priliva.
Zbor ugotavljanja, da rešitve v osnutku
sprememb in dopolnitev zakona o deviznem poslovanju, ki ga je pripravil Zvezni
izvršni svet, odstopajo od predlogov, za
katere se je že opredelila Skupščina SR
poročevalec

Slovenije oziroma ne upoštevajo predlogov Gospodarske zbornice Jugoslavije.
2. Zbor meni, da je potrebno doseči
take spremembe in dopolnitve zakona
o deviznem poslovanju, ki bodo upoštevale možnost, da imajo organizacije
združenega dela v okviru določenega odstotka od ustvarjanega deviznega priliva
možnost prednostnega plačila do tujine
za svoje reprodukcijske potrebe. Uveljaviti je potrebno tudi predlog, da se pravice do plačila lahko prenašajo med reprodukcijsko povezanimi organizacijami
združenega dela, ki imajo te odnose urejene s samoupravnim sporazumom
o združevanju uvoznih pravic. Zbor izrec-

no poudarja, da mora biti pravica do plačila vezana na ustvarjen devizni priliv.
V zvezi z zagotavljanjem deviznih sredstev za plačevanje uvoza najnujnejših
energetskih surovin, uvoza za najnujnejšo oskrbo prebivalstva ter za druge določene namene, zbor meni, da je ustreznejša rešitev; da devizni priliv, ki je temu
namenjen, ostane na računih poslovnih
bank.
3. Zbor ocenjuje, da so predlogi v osnutku sprememb in dopolnitev zakona, ki
jih predlaga Zvezni izvršni svet, neustrezni, še zlasti zato, ker povezujejo pravice
do prednostnega plačila na podlagi os-

nutka uvoznih pravic, ki izvirajo iz družbeno priznanih reprodukcijskih potreb.
Uporabo te pravice pa se omejuje le na
lastne potrebe organizacije združenega
dela.
4. Zbor poudarja, da je treba pri nadaljnjem oblikovanju sprememb in dopolnitev zakona o deviznem poslovanju
uveljaviti vsebino predloga Skupščine
SR Slovenije za spremembe in dopolnitve zakona o deviznem poslovanju. Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru
republik in pokrajin Skupščine SFRJ naj
po uveljavitvi pripomb poroča Skupščini
SR Slovenije.

SKLEP
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju
Skupščina SR Slovenije je na podlagi
326. in 346. člena ustave SR Slovenije
ter 72., 74. in 86. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije na seji Zbora
združenega dela in ob upoštevanju stališč Družbenopolitičnega zbora ter Zbora občin dne 6. novembra 1987 obravnavala osnutek zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju (AS 334) ter v skladu s 336. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejela
SKLEP
1. Skupščina SR Slovenije meni, da je
potrebno opraviti temeljite spremembe
in dopolnitve zakona o deviznem poslovanju.
2 Skupščina SR Slovenije poudarja,
da lahko le predlagane rešitve v osnutku
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju, ki ga je
v postopek predložila delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ. zagotovijo
večjo izvozno motiviranost združenega
dela. Zato nalaga delegaciji Skupščine
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin
Skupščine SFRJ, da uveljavi zasnovo rešitev iz osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju z dne 27. 7. 1987. Ta osnutek temelji
na rešitvah, ki jih je predlagala Gospodarska zbornica Jugoslavije za spremembe zakona o deviznem poslovanju.
3 Skupščina SR Slovenije ugotavlja,
da osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju,
ki ga je predložil Zvezni izvršni svet, ne
izhaja iz osnovne koncepcije predloga
Gospodarske zbornice Jugoslavije in zato rešitve v njem, ki niso v skladu s to
koncepcijo, za Skupščino SR Slovenije
niso sprejemljive.
Koncept sprememb in dopolnitev zakona o deviznem poslovanju, ki ga je
zasnovala Gospodarska zbornica Jugoslavije, temelji na izvozni usmerjenosti
vsake organizacije združenega dela in
s tem povezane možnosti uvoza. Skupščina SR Slovenije ocenjuje, da predložene spremembe in dopolnitve zakona
o deviznem poslovanju, ki jih predlaga
poročevalec

Zvezni izvršni svet ne stimulirajo na pravi
način gospodarstva, da bi se usmerjalo
v izvoz in v ustvarjanje večjega deviznega
priliva, niti mu ne omogočajo, da realizira
najnujnejšega plačila v tujino in s tem
vsaj na nek način zagotavlja nemoteno
odvijanje proizvodnje.
Skupščina SR Slovenije meni, da je
oblikovanje odstotka prednosti plačevanja v tujino, na osnovi uvoznih pravic,
pridobljenih po režimih uvoza, neustrezno. Tako zasnovana prednost plačil bi
predvsem temeljila zgolj na preteklem
poslovanju organizacij združenega dela
(ne upošteva prestrukturiranja proizvodnje, deleža izvoza v skupni proizvodnji
ter spreminjanja uvoznega inputa ter tekočih izvoznih rezultatov), na osnovi česar se oblikujejo uvozne pravice, medtem
ko vzpostavitev prednostnega plačevanja
v tujino na osnovi deviznega priliva upošteva stanje z dejansko situacijo ter
uspehi oziroma neuspehi tekočega poslovanja. Skupščina SR Slovenije meni,
da bi predvsem z upoštevanjem tekočih
rezultatov poslovanja organizacij združenega dela s tujino lahko motivirali temeljne subjekte gospodarjenja - organizacije združenega dela ter poslovne banke za
večje ustvarjanje deviznega priliva ter za
večjo samostojnost in odgovornost pri
zagotavljanju tekoče reprodukcije ter
pravočasnem poravnavanju obveznosti
do tujine. Prav tako je nujno potrebno
omogočiti, da lahko organizacije združenega dela združujejo oziroma skupno
uporabljajo prednostno pravico do plačevanja v reprodukcijski povezavi, na
podlagi sklenjenih samoupravnih sporazumov po 122. členu zakona o deviznem
poslovanju (sporazumi sklenjeni v GZJ).
Za zagotovitev stabilnih pogojev gospodarjenja v organizacijah združenega dela, ki se med letom ne bi spreminjali,
menimo, da bi odstotek prioritetnega
plačevanja v tujino morali določiti v resoluciji (ki se med letom praviloma ne spreminja), ne pa v projekciji plačilne bilance
Jugoslavije.
4. Skupščina SR Slovenije poudarja,
da sedanji informacijski sistem, ne omogoča detajlnega in tekočega vpogleda
v vse fizične in denarne tokove po temeljnih subjektih gospodarjenja (OZD in po/

slovnih bankah), kar bo povzorčilo velike
težave pri operacionalizaciji predlaganega modela in onemogočilo zamišljeno
učinkovitost korekcij glede na ustvarjeni
izvoz in devizni priliv, ker ni jasno:
- kaj se upošteva kot realizirani izvoz
(aH tudi izvoz po t.i. 1:1 poslih, izvoz na
kredit in podobno) kaj pa kot devizni
priliv (izvoz po posebnih aranžmajih, kjer
je izvoz plačan z uvozom nafte, priliv
v turizmu) in kako se bo upošteval zamik
med izvozom in prilivom);
- po kakšnih kriterijih bodo organizacije združenega deta razvrščene med organizacije združenega dela, ki ustvarjajo
večji izvoz in devizni priliv od uvoza in
deviznega odliva in imajo zato možnost
večjega odstotka prioritetne pravice, saj
so pri posameznih organizacijah združenga dela bistvene razlike v obsegu realiziranega izvoza od realiziranega deviznega priliva:
- kaj pomeni za OZD prioritetna pravica do plačila v primerih, ko je poslovna
banka »blokirana•• za izdajanje potrdil
o zagotovljenih devizah ter izvrševanje
plačil v tujino:
- kako bo izvedena tromesečna korekcija odstotka prioritetnih pravic ter
njen vpliv na poslovanje organizacij
združenega dela;
- itd.
V skladu s predlaganim dograjevanjem
deviznega sistema je nujno ugotoviti tudi
ustrezne spremembe zakona o deviznem
poslovanju - in kasneje tudi v podzakonskih aktih, glede informacijskih podlag
za uresničevanje deviznega sistema
v praksi, vključno s podatki o deviznem
prilivu in odlivu po posameznih subjektih.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da
v predlaganem osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju, ki ga je predložil Zvezni
izvršni svet, niso predlagane nobene rešitve za ustreznejšo ureditev klirinškega
poslovanja, čeprav izvajanje ekonomskih
odnosov s tujino na tem področju kaže
v praksi velike slabosti (veliko neravnovesje oziroma suficit v tej menjavi, nezakonita uporaba primarne emisije za financiranje presežka, itd). Zato Skupšči5

na SR Slovenije predlaga, da se že v teh
spremembah in dopolnitvah zakona
sprejmejo nekatere najnujnejše dopolnitve zakona o deviznem poslovanju, zlasti
glede dinarskega financiranja klirinške
menjave.
Predlagane dopolnitve zakona o deviznem poslovanju gredo tudi v smeri še
nadaljnjega prenašanja pristojnosti odločanja s posameznih temeljnih subjektov
gospodarjenja na pristojne zvezne organe (možnosti plačevanja v naprej - avansi v pogojih iz 110, člena - 4. člen, svvich
posli - 3. člen, specialni računi in posebni bančni aranžmaji - 5. člen, način in
postopek usklajevanja uvoznih pravic
— 15. člen, uvoz blaga široke potrošnje
- 21. člen), brez dogovorjenih kriterijev.
Zato Skupščina SR Slovenije meni, da
tako velikih pooblastil ni možno dajati
zveznim organom, ne da bi bili v zakonu
jasno opredeljeni temeljni kriteriji.
Izhajajoč iz teh načelnih pripomb, daje
Skupščina SR Slovenije k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o deviznem poslovanju naslednje temeljne predloge in pripombe:
k 3. členu
Glede na predlagano dopolnitev 40.
a člena Skupščina SR Slovenije predlaga, da se dopolni tudi 37. člen tako, da se
v prvem odstavku za besedami "Zvezni
izvršni svet« črta beseda »določa« in dodajo besede »lahko določi, da se izvoz
blaga in storitev v državo, s katero je
sklenjena plačilna ali druga mednarodna
pogodba o plačevanju v konvertibilnih
devizah, sme ižjemoma plačati preko klirinškega računa, če se s tem prispeva
k uresničevanju projekcije plačilne bilance Jugoslavije (največ do obsega, predvidenega v projekciji plačilne bilance Jugoslavije) in druge. ■<
k 5. členu
Predlagana dopolnitev 48. člena z novim 48. a členom naj se črta, ker sta
namen in vsebina tega člena nejasni,
| prav tako pa je ta člen v nasprotju z 48.
členom veljavnega zakona o deviznem
poslovanju.
k 6. členu
Skupščina SR Slovenije predlaga, da
se glede možnosti za nadaljnje izvajanje
55. člena zakona o deviznem poslovanju
- izvoz za dinarje, omeji ta možnost tako, da se izvoz za dinarje omogoči le, če
tuja oseba sprejme obveznost, da ne bo
konvertirala dinarjev v devize in nato, da
ne bo transferirala deviz v tujino.
k 7. členu
Vsebina 7. člena naj se spremeni in
dopolni skladno pripombi Skupščine SR
Slovenije k 8. členu.
k 8. členu
Skupščina SR Slovenije zavrača predlagano dopolnitev 97. člena in predlaga,
da naj se 97. člen dopolni z novim 97.
a členom, ki glasi: "Pravice do uvoza in
pravice do plačevanja posameznih organizacij združenega dela in drugih družbenih pravnih oseb se uveljavljajo po tem
6

zakonu in v skladu z ustvarjenim deviz- zakona, vendar pa predlaga, da se drugi
nim prilivom.
odstavek 105. člena glasi:
Pravico do uvoza in prednostno pravi"V projekciji plačilne bilance Jugoslaco do plačil uveljavljajo organizacije vije se določi znesek deviz, ki so jih poozdruženega dela in druge družbeno prav- blaščene banke dolžne uporabiti ozirone osebe v skladu z evidenčno devizno ma prodati na medbančnem sestanku
pozicijo, ki se oblikuje v enotnem ali dife- bankam, za plačilo uvoza energetskih surenciranem odstotku od doseženega de- rovin po energetski bilanci Jugoslavije
viznega priliva, ki je določen v resoluciji ter za najnujnejšo oskrbo prebivalstva
o politiki uresničevanja družbenega pla- v skladu z družbenim dogovorom o prena Jugoslavije za tekoče leto.
skrbi. «
Evidenčna devizna pozicija organizacij
Obrazložitev:
združenega dela in drugih družbeno
Skupščina SR Slovenije meni, da je
pravnih oseb se vodi pri banki po določilih 108. člena zakona, oblikuje pa se iz sprejemljiv predlog, da se za uvoz najnujvseh ustvarjenih deviznih prilivov od iz- nejših energetskih surovin in za uvoz za
voza blaga in storitev ter drugih prilivov. najnujnejšo oskrbo prebivalstva zagotavOblikovana evidenčna devizna požicija ljajo ustrezni mehanizmi namenske prose zmanjša za vsa realizirana plačila v tu- daje deviz, vendar ne z izločanjem deviz
jini za potrebe te organizacije združene- na račune Narodne banke Jugoslavije,
ga dela ali za potrebe drugih organizacij temveč je potrebno zagotoviti, da devize
združenega dela, ki so v reprodukcijski banke prodajo na medbančnem sestanpovezavi z organizacijo združenega dela, ku bankam, ki plačujejo uvoz za te nakateri se zmanjša evidenčna devizna po- mene.
zicija v skladu s 122. členom tega zak 12. členu
kona.«
Predlagana sprememba 8. člena osnut- - Vsebina 12. člena naj se prilagodi
ka zakona izhaja iz vsebine načelnih pri- skladno pripombi k 8. členu. Predlagana
pomb, navedenih pod točko 3.
sprememba sedmega odstavka oziroma
novi sedmi odstavek pa je potrebno preok 9. členu
blikovati tako, da se bo prednostni vrstni
Predlagano spremembo 9. člena red plačevanja akreditivov izenačil s poSkupščina SR Slovenije podpira, hkrati ravnavanjem fiksnih in garantiranih obpa predlaga, da se za 5. točko prvega veznosti.
odstavka 100. člena dodajo še nove 6., 7.,
8. in 9. točka, ki glasijo:
k 13., 14., 15. in 16. členu
»6.) poslov mednarodne špedicije,
Navedene spremembe in dopolnitve
7.) turističnih agencijskih poslov,
8.) izvajanje dejavnosti v carinskih zakona je potrebno uskladiti s pripombo
Skupščine SR Slovenije k 8. členu osnutconah,
9.) izvajanje konkretnih mednarodnih ka zakona.
projektov in mednarodnih kongresov,
k 17. členu
v katere so vključeni subjekti iz SFRJ in
gre za sredstva, ki se uporabljajo izključZa 17. členom naj se doda nov 17.
no za plačevanje v tujino za namene, za a člen, ki glasi:
katere jih je tuja oseba nakazala.«
»122. členu naj se doda nov prvi odstaObrazložitev
vek, ki glasi:
Narava navedenih štirih oblik poslov
Organizacije združenega dela in druge
zahteva poslovanje preko deviznih raču- družbeno pravne osebe lahko prenašajo
nov. V pogojih poslovanja po 110. členu oziroma odstopajo pravico do plačevanja
tega zakona je dosedanja praksa pokaza- v tujino po 97. a členu tega zakona na
'a> da se pri tovrstnem poslovanju pojav- podlagi samoupravnih sporazumov, skleljajo izredne težave zaradi nepromptnega njenih v skladu z določbo tega člena.
poravnavanja obveznosti do tujine in to
Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek
v primerih, ko tuje osebe namensko na- postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.«
kažejo devize jugoslovanskemu partnerObrazložitev za navedeno dopolnitev
ju v obliki avansa oziroma kotizacije. Na- je podana v 3. točki načelnih pripomb.
kazane devize iz tujine namreč niso definitivno plačilo jugoslovanskemu partnerk 18. členu
ju, ampak pogojene z izvršitvijo določene
Predlagano
spremembo
je potrebno
storitve jugoslovanskega partnerja, ki pa
zaradi nemožnosti razpolaganja s temi uskladiti s pripombo k 8. členu osnutka
devizami, svoje obveznosti ne morejo iz- zakona.
polniti. To izključuje tovrstne organizacik 19. členu
je združenega dela iz mednarodne konkurenčnosti, onemogoča njihovo norPredlagano spremembo je potrebno
malno poslovanje ter jih izloča iz medna- preoblikovati tako, da se bodo smiselno
rodnih znanstveno-raziskovalnih projek- uporabljali enaki kriteriji kot veljajo za
tov, kar vse povzroča veliko gospodarsko določanje zmanjševanja in povečevanja
škodo. Na osnovi navedenega Skupščina pravic uvoza in plačil izvoza, kot pri družSR Slovenije predlaga, da se omogoči beno priznanih reprodukcijskih podržanje deviz na deviznem računu po os- trebah.
novi izvajanja navedenih poslov oziroma
dejavnosti in projektov.
k 20. in 21. členu
Spremembe in dopolnitve navedenih
k 11. členu
členov je potrebno uskladiti skladno priSkupščina SR Slovenije načelno pod- pombi Skupščine SR Slovenije k 8.
pira predlagano spremembo 105. člena členu.
poročevalec

V 20. členu osnutka zakona je potrebno zagotoviti vodenje ustreznih evidenc
v skladu s predlaganim 97. a členom.
k 22. členu
Skupščina SR Slovenije v načelu sprejema predlog, da je potrebno zagotoviti
devizne pravice za plačevanje uvoza
opreme za objekte, ki se financirajo iz
Sklada federacije za kreditiranje nezadostno razvitih republik in SAP Kosovo in
da je potrebno zagotoviti devize za izvajanje strategije tehnološkega razvoja,
vendar ne samo za te objekte, temveč
tudi za druge novoustanovljene organizacije združenega dela. Skupščina SR
Slovenije zato ne sprejema predlagane
dopolnitve 132. člena zakona, temveč
predlaga, da se dopolni 115. člen tako,
da se za petim odstavkom doda novi šesti
odstavek, ki glasi:
»S projekcijo plačilne bilance Jugoslavije se določi obseg plačevanja uvoza
opreme za novoustanovljene organizacije združenega dela in še posebej za novo
ustanovljene enote drobnega gospodarstva. Gospodarska zbornica Jugoslavije
za te organizacije združenega dela razporedi obseg plačevanja uvoza opreme.«
k 26. členu
Skupščiner SR Slovenije ne sprejema
predlagane dopolnitve 183. a člena, kajti
poslovne banke morajo poravnavati tudi
negativne tečajne razlike.
k 27. členu
S predhodno določbo je potrebno urediti, do kdaj morajo pristojni organi izdati
ustrezne podzakonske akte, prav tako pa
je potrebno v 27. členu določiti, od kdaj
se ta zakon prične uporabljati.
*
5. Skupščina SR Slovenije dodatno
predlaga še naslednje spremembe in dopolnitve zakona o deviznem poslovanju:
35. člen zakona o deviznem poslovanju
naj se dopolni tako, da se za drugim
odstavkom doda nov tretji odstavek, ki
glasi:
»Za spremljanje uresničevanja projekcije plačilne bilance Jugoslavije med letom se uporabljajo tekoči tečaji tujih valut tako, da je zagotovljena primerljivost

projekcije v določenem obdobju z njenim
uresničevanjem v istem obdobju.«
Obrazložitev:
Predlagana sprememba je nujna, da se
zagotovi realnejše spremljanje doseženih rezultatov pri uresničevanju projekcije plačilne bilance Jugoslavije.
37. člen zakona o deviznem poslovanju
naj se dopolni tako, da se na koncu drugega odstavka doda naslednje besedilo:
»in se jim v določenih primerih ta plačila priznajo kot konvertibilni priliv iz tujine. «
Obrazložitev:
V mednarodnem turističnem prometu
se velik del plačil zaradi narave dela realizira z gotovinskimi plačili, predvsem
drobne gostinske storitve, izleti, vstopnine ipd. Ker ni dovoljeno sprejemanje plačil v gotovini za te storitve, kot je bilo do
uvedbe dinarskega čeka Narodne banke
Jugoslavije leta 1982, ki ni odigral svoje
vloge in se sedaj v praksi zelo malo uporablja, se izgublja velik del deviznega priliva, ki odteka v nelegalno menjavo. Za
omejitev nelegalne menjave deviz, bi zato bilo nujno potrebno ponovno uvesti
možnost plačila v devizah.
55. člen zakona o deviznem poslovanju
naj se dopolni tako, da se doda nov 55.
a člen, ki se glasi:
»Zvezni izvršni svet predpiše na predlog Narodne banke Jugoslavije metodologijo za določitev dinarjev, ki izvirajo iz
zamenjave deviz, organizacijam združenega dela, ki za svoje storitve tujim turistom dobijo plačila v gotovini za dinarje,
kupljene z devizami po prvem odstavku
30. člena tega zakona.
Dinarska plačila iz prvega odstavka tega člena se obravnavajo kot plačila
v konvertibilnih devizah in banka iz 108.
člena tega zakona jih evidentira enako
kot plačila iz tujine po sedmem odstavku
98. člena tega zakona.«
Obrazložitev:
Zakon o prometu blaga in storitev s tujino v 82. členu sicer predpisuje sprejem
metodologije za ugotavljanje deviznega
priliva s področja turizma, vendar le kot
osnovo za spodbujanje izvoza turističnih
storitev. Menimo, da problematika metodologije za ugotavljanje celovitega deviznega priliva od turizma v osnovi sodi
v zakon o deviznem poslovanju, kajti turistično gospodarstvo potrebuje metodo-

logijo, ki bo čim bolj natančno identificirala devizni priliv le-tega in bo osnova za
opredelitev širšega družbenega statusa
tega gospodarstva, kakor tudi statusa
konkretnih organizacij združenega dela
(npr. oblikovanja uvoznih pravic, prioritetnih pravic do plačevanja v tujino in
podobno).
71. člen zakona o deviznem poslovanju
naj se dopolni tako, da se za drugim
odstavkom doda nov tretji odstavek, ki
glasi:
»Civilno-pravne osebe lahko sprejmejo
devize v plačilo v državi za opravljanje
svoje dejavnosti za tuje fizične ali pravne
osebe in jih vložijo na devizni račun iz
prvega odstavka tega člena ter jih lahko
uporabljajo za svojo osnovno dejavnost. «
Obrazložitev:
Turistično dejavnost opravljajo tudi
razna društva, kot turistična društva, ki
organizirajo oddajo zasebnih turističnih
sob in druga: planinska, lovska, ribiška
ter druga društva. Tem društvom je treba
omogočiti, da na devizne račune polagajo tudi devize, ki jih prejmejo od tujih
fizičnih in pravnih oseb za plačilo svoje
dejavnosti v državi ter uporabo teh deviz
za plačilo v tujini. Z zagotovitvijo te možnosti bo hkrati zajet dodaten vir deviz ter
kanaliziran v družbene tokove.
6. Skupščina SR Slovenije pooblašča
svojo delegacijo v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da v postopku
usklajevanja uveljavi pripombe k 8., 11. in
17. členu osnutka zakona (97., 105. in
122. člen zakona o deviznem poslovanju)
in da uveljavlja druge načelne in Konkretne pripombe ter da ji o usklajevanju poroča.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da
pripravljenost Zveznega izvršnega sveta
in skupščin vseh socialističnih republik
in socialističnih avtonomnih pokrajin za
sprejem predlogov Gospodarske zbornice Jugoslavije, ki so v izhodiščih in ciljih
enaki kot predlogi Skupščine SR Slovenije, za Skupščino SR Slovenije pomeni
najresnejši preizkus odločenosti in skupne volje, da se načelne opredelitve za
podporo izvozu in za vodenje v svet odprtega gospodarstva potrde tudi v praksi in
bo zato od teh opredelitev odvisen tudi
odnos naše skupščine do zaupanja predlagatelju.

SKLEP
Družbenopolitičnega zbora skupščine SR Slovenije ob obravnavi pobude
Predsedstva Republiške konference ZSMS, da se odpravi zakon o dopolnitvah
zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
s katerim se določa izplačevanje pokojnin in denarnih nadomestil mesečno za
nazaj
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji 21. 10. 1987 ob
obravnavi pobude Predsedstva Republiške konference Zveze socialistične
mladine Slovenije, da se odpravi zakon
o dopolnitvah zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja (Ur. I. SFRJ 65/87), s katerim se določa izplačevanje pokojnin in
denarnih nadomestil mesečno za nazaj,
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ter na seji 6. 11. 1987, upoštevaje tudi
stališča Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije, na podlagi 40. in
260. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejel naslednji
SKLEP
Zbor sprejema pobudo Predsedstva
Republiške konference ZSM Slovenije

ter na podlagi razprave o njej zavzema
naslednje ugotovitve, stališča in predloge:
1. Zbor poudarja, da ni sprejemljiva
praksa, da se odločitve o temeljnih pravicah delovnih ljudi in drugih sistemskih
rešitvah sprejemajo po hitrem postopku.
Ta se lahko v skladu z 239. členom poslovnika Zveznega zbora uporablja le
v primerih izrednih in neodložljivih po7

treb države (primeroma so naštete: večje
motnje v gospodarstvu, interesi ljudske
obrambe, varnosti države, elementarne
nesreče). Zbor meni, da na podlagi gradiva, s katerim so delegati Zveznega zbora
Skupščine SFR Jugoslavije razpolagali
ob odločanju o dopolnitvah zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ni mogoče ugotoviti obstoj teh okoliščin. Tudi v poroči-'
lih delovnih teles ni dodatnih vsebinskih
opredelitev, zaradi katerih so se delovna
telesa in zbor odločili, da se dopolnitve
zakona sprejmejo po hitrem postopku
oziroma da je predlog Zveznega izvršnega sveta o uporabi tega postopka utemeljen. Zbor je v razpravi izrazil ostro kritiko
takega načina dela predlagatelja in zbora
ter ga odločno zavrača.
Zbor meni. da bi morali delegati pri
odločanju o uporabi hitrega postopka
bolj skrbno proučiti razloge za njegovo
uporabo. To je izjemnega pomena, saj
nekritično sprejemanje predlogov predlagatelja o uporabi takega postopka vodi
v to, da se tak način uveljavi kot normalen način dela, ki razvrednoti delegatski
sistem ter vlogo in položaj delegatov ter
pomembno vpliva na kvaliteto odločanja
ter onemogoča delegatom sprejemanje
odgovornosti za sprejete odločitve. Zbor
to posebej poudarja zato, ker se krepijo
težnje po takem načinu sprejemanja odločitev in zato, ker meni, da je hitri postopek izjema in ga je potrebno uporabljati
restriktivno in le takrat, ko so izpolnjeni
pogoji iz poslovnika zbora.
2. Glede vsebine sprejete odločitve
v dopolnitvah zakona o temeljnih pravicah iz pokrajinskega in invalidskega zavarovanja zbor meni, da uveljavljena reši-

tev - izplačevanje pokojnin za nazaj
- neupravičeno posega v pravno in materialno varnost upokojencev. Razlogi,
na katere je predlagatelj oprl predlog za
dopolnitev zakona - to je zagotovitev
likvidnosti skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja in izenačitev
upokojencev glede izplačevanja pokojnin - po mnenju zbora ne predstavljalo
argumentirane podlage za tako spremembo zakona.
Zbor poudarja, da ima sprejeta rešitev
le trenuten oziroma kratkoročen učinek,
saj dolgoročno ne predstavlja izhoda iz
likvidnostnih težav teh skupnosti. To kaže na to, da se lotevamo problemov na
tem področju po trenutnem občutku oziroma brez ocen kateri so pravi razlogi za
težave pri likvidnosti skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Za rešitev tega problema bi lahko bila podlaga
le celovita in poglobljena analiza uveljavljanja sistema na tem področju v povezavi z narodnogospodarskimi možnostmi.
Utemeljitev, da bomo s to rešitvijo izenačili položaj upokojencev nima pravne
teže, saj je bila rešitev iz leta 1983, ko je
bil sprejet nov zakon o temeljnih pravicah iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja plod zavestne odločitve, da se
za upokojence pred 1. 7. 1983 ohrani
izplačevanje pokojnin vnaprej. Glede na
izenačevanje položaja upokojencev pa je
potrebno tudi pripomniti, da kljub sprejeti dopolnitvi obstoje še vedno tudi kategorije upokojencev, ki prejemajo pokojnine mesečno vnaprej (vojaški upokojenci). Bistveno pri vsem tem pa je, da je
zakon s spremenjenim načinom izplačevanja pokojnin posegel v temeljno že
konstituirano pravico iz invalidsko-po-

kojninskega zavarovanja, ki izhaja iz določbe. po kateri gre upokojencu ta pravica v posameznem letu v določenem obsegu. Obenem pa upokojenci, ki so prizadeti s to odločitvijo, niso imeli možnosti,
da se odrečejo pravici do ene pokojnine.
V razpravi o vseh teh vprašanjih očitno
tudi ni bilo dovolj upoštevano, da bo imela taka odločitev oziroma spreminjanje
dosedanje ureditve negativne politične
posledice in da bo ob vse bolj težavnem
materialnem položaju posameznikov izzvala upravičena nasprotovanja. Priprave
na kakršnokoli spreminjanje uveljavljanja temeljnih pravic delovnih ljudi je potrebno opreti le na poglobljene razprave,
v katerih je mogoče pretehtati ali obstoje
pogoji za tako spremembo. V priprave in
sprejemanje takih odločitev pa je treba
ustrezno vključiti tudi tiste, ki nosijo posledice takih odločitev.
3. Zbor predlaga, da delegati iz SR
Slovenije v Zveznem zboru Skupščine
SFR Jugoslavije o teh vprašanjih
v ustreznih delovnih telesih začnejo
z razpravo oziroma dajo pobude, da se
vsestransko pretehta uporaba hitrega
postopka. Zbor pričakuje, da bodo ta delovna telesa za primer sprejemanja dopolnitev zakona o temeljnih pravicah iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ugotovila, da je bil hitri postopek
uporabljen v nasprotju s poslovnikom in.
na škodo delegatskega odločanja.
Delegati naj tudi predlagajo ponovno
oceno upravičenosti sprejetja dopolnitev
zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter
predlagajo, da se le-ta razveljavi. Zbor bo
s tem sklepom seznanil Zvezni zbor
Skupščine SFR Jugoslavije.

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
ZBOR OBČIN
— Odlagališče jedrskih odpadkov
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz
občine Mozirje postavlja naslednje delegatsko vprašanje:
Ali je res, da je v Solčavi oz.
na solčavskem območju predvidena lokacija za trajno odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.
Kot
družbenopolitična
skupnost o tem nismo bili obveščeni, čeprav nam je SEPO
zagotovil, da bo delo javno in
da je celovito in sprotno obveščanje javnosti naloga IS
SR Slovenije, NE Krško in
EGS.
Izvršni svet SO Mozirje je
namreč 15. 9. 1987 poslal skupini SEPO vprašanje glede
možnih lokacij za odlagališče
nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov.
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V dogovoru z dne 1.10.1987
ni nikjer omenjena Solčava ali
solčavsko območje. Odgovor
skupine SEPO smo objavili tudi v okrobrski številki občinskega glasila Savinjske novice.
Zato je v MLADINI objavljen
članek PET IN ENA ter povzetek tega članka v mariborskem VEČERU z dne 14. 10.
1987 povzročil med prebivalci
Gornjesavinjske doline ne le
vznemirjenje in revolt ampak
tudi nezaupanje v javnost dela in resničnost uradnih izjav.
Ker gre na solčavskem območju za narodni park, rezervat pitne vode za spodnjesavinjsko in celjsko območje in
tudi za neposredno bližino
Avstrije, si takega odlagališča na tem območju ne moremo zamišljati.
V naši družbeno politični

skupnosti zato menimo, da so
vsake nadaljne raziskave tega območja neutemeljeno trošenje denarja in časa.
Odgovor zahtevamo čim
prej v izogib razburjenja in neljubih reakcij občanov.

za posege v prostor, doslej
nista bili obveščeni o ožjem
izboru lokacij za odlagališče,
niti o terenskih raziskavah,
kar naj bi bilo osnova za strokovno presojo o lokaciji.
Postavljamo
delegatsko
vprašanje in v imenu vznemirjenih občanov zahtevamo, da
izvršni svet odgovori, koliko
je resnice v informaciji sredstev javnega obveščanja
o ožjem izboru petih lokacij za
odlagališče jedrskih odpadkov v Sloveniji.

Skupina delegatov za delegiranje delegatov zbora združenega dela Skupščine SRS
iz občin Velenje in Mozirje 32.
okoliš — gospodarsko področje
Delegati so obravnavali pisanje v zadnji številki revije
MLADINA in v dnevniku VEČER z dne 14. oktobra 1987
1. Po informacijah, ki so jih
v zvezi s pripravami za gradrepubliških
njo odlagališča jedrskih od- predstavniki
padkov v občini Velenje oziro- upravnih organov prejeli v letu
ma v občini Mozirje, to je 1986 od Nuklearne elektrarne
Krško kot odgovornega nosilv Solčavi.
Delegati so ugotovili, da in- ca pripravljalnih del za odlagaformacija, ki je objavljena, ni lišče nizko in srednjeaktivnih
skladna z odgovori Izvršnega odpadkov ter od Skupine za
sveta SR Slovenije, ki jih je oceno posegov v okolje (SEdal dne 2. 7. 1986 in 13. 1. PO) na Institutu »Jožef Šte1987.
Družbenopolitična fan«, kot pogodbenemu izvaskupnost občine Velenje, niti jalcu prve faze študijskih del,
občina Mozirje, kot pristojna bi morala ta študijska dela dati
poročevalec

v prvi polovici leta 1987 potrebne strokovne podloge za
izbor možnih lokacij odlagališča v SR Sloveniji. Prva faza
študij SEPO se je zaključila
s poročilom, ki je pustilo za
nadaljnjo strokovno obdelavo
in vrednotenje 39 lokacij, ne
pa predvidenih 3 do 5, ki bi
prišle v ožji izbor. Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije zato
ni mogel zagotoviti začetka
postopka razrave o razumnem
številu možnih lokacij kot je
obljubil v odgovorih na delegatski vprašanji 2. 7. in 13. 1.
1987.
2. Problemska konferenca
»Ekologija, energija, varčevanje« Republiške konference
SZDL je v okviru Temeljnih ciljev programske usmeritve političnega in družbenega programa SZDL Slovenije na področju ekologije, energije in
varčevanja predložila, da se
nadaljuje pospešeno iskanje
strokovnih rešitev za skladiščenje nizko in srednjeaktivnih
jedrskih odpadkov, ki nastanejo v Sloveniji, ter da se o kakršnikoli odločitvi v zvezi s tem
obvesti javnost in zagotovi
spoštovanje ustrezne zakonodaje. Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije je v svojih stališčih do načina uresničevanja
temeljnih ciljev in programskih
usmeritev političnega in družbenega programa SZDL Slovenije na področju ekologije,
energije in varčevanja za planske naloge zadolžil Zavod SRS
za družbeno planiranje, da bo
v sodelovanju s samoupravnimi interesnimi skupnostmi izdelal analizo možnosti in pogojev za vključitev zahtev iz
Temeljnih ciljev v spremembe
in dopolnitve družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990 ter dogovor o njegovih temeljih.
3. V okviru priprave strokovnih podlog za omenjeno analizo možnosti in pogojev je strokovna služba za radioaktivne
odpadke NE Krško samovoljno
predložila prvih pet lokacij iz
prve faze študije SEPO, ki so
bile rangirane samo po geofizikalnih lastnostih (geoloških,
seizmičnih in hidroloških podatkih), in sicer štiri v občini
Velenje in ena v občini Mozirje
za nadaljnjo obdelavo v pogodbi z Geološkim zavodom
Ljubljana. Skupina SEPO, ki
sedaj dela po pogodbi z Republiškim komitejem za energetiko na obdelavi kriterijev izbora
lokacije odlagališča, se s tako
omejitvijo potencialnih možnih lokacij odlagališča v SR
Sloveniji ne strinja in je predlagala, da vse ostanejo v nadaljnji strokovni obdelavi, ki bo
upoštevala poleg geofizikalnih
poročevalec

tudi vse ostale prostorske in bo planskih postopkov pri iz- ni svet zagotavlja, da odlagadružbene pogoje.
boru lokacij za odlagališče niz- lišče ne bo locirano v nobeni
ko in srednjeaktivnih odpad- družbenopolitični skupnosti,
4. Zavod SRS za družbeno kov tako, da nobena odločitev ki se v usklajevalnem postopplaniranje je dal pismeno na- ne bo sprejeta brez uskladitve ku ne bo strinjala s pogoji odvodilo s strokovnimi napotki in vseh interesov. Obenem izvrš- laganja.
postopki priprave sprememb
in dopolnitev družbenih planov vsem nosilcem planiranja. ZBOR OBČIN
Ti morajo biti vključeni pri pripravi in izvedbi postopkov iz- Kako daleč so priprave za sprejem
bora primerne lokacije za odlagališče nizko in srednjeaktiv- akta o zaščiti partizanskega Roga?
nih odpadkov iz NE Krško in iz
Na podlagi sklepa Skupšči- in državnost slovenskega nauporabe virov sevanja v industriji, zdravstvu in znanosti. ne občine Novo mesto po- roda, po drugi strani pa dala
Analiza razvojnih možnosti bo stavlja skupina delegatov za vrsto vsebinskih pripomb k demorala upoštevati, da jedrska Zbor občin Skupščine občine lovnemu gradivu, predvsem
elektrarna v Krškem z močjo Novo mesto naslednje dele- k njegovim tezam za osnutek
zakona. Hkrati je komite oce632 MW in letno proizvodnjo gatsko vprašanje
1. Kako daleč so priprave nil, da bi pravnovarstveni re4 TWh električne energije prispeva eno petino k zagotavv- za sprejem akta o zaščiti par- žim, kakršen je predlagan in
utemeljen v Predlogu za izdajo
Ijanju električne energije v SR tizanskega Roga?
2. Kdaj bo predložen Zakona o partizanskem Rogu
Sloveniji in SR Hrvatski. Pri
tem nastajajo radioaktivni od- v obravnavo Skupščini SRS s tezami za osnutek zakona
padki srednjih in nizkih aktiv- osnutek zakona o zaščiti par- zahteval velika finančna sredstva. Zato je sklenil, da je ponosti, ki so shranjeni trenutno tizanskega Roga?
trebno pred nadaljevanjem pov skladišču na lokaciji jedrske Obrazložitev
V zvezi z zaščito spomeni- stopka pridobiti od Restavraelektrarne.
kov, krajinskih znamenitosti torskega centra Slovenije fi5. Na osnovi opredelitev in etnografske dediščine teče nančni predračun o višini
v dolgoročnih planih republike vrsta aktivnosti vendar nepo- sredstev, ki bodo potrebna za
in organizacij združenega dela vezano in neusklajeno; pred- obnovo objektov in revitalizabo v srednjeročnem planskem videna zakonska zaščita par- cijo območja partizanskega
postopku dopolnjena analiza tizanskega Roga pa se odla- Roga, s katero bi vzpostavili
razvojnih možnosti z varnost- ga že več let. Menimo, da ni takšno stanje, ki bi ustrezalo
nimi ukrepi za zanesljivo odla- potrebno posebej poudarjati njegovi krajinski in zgodovinganje nizko in srednjeaktivnih zgodovinskega pomena parti- ski podobi ter za kasnejše
odpadkov, s kriteriji izbora zanskega Roga ter njegove vzdrževanje.
Na osnovi tega finančnega
možnih in ponujenih lokacij za vloge med NOB. Prizadevanja
odlagališče ter z drugimi ukre- posameznih institucij in obči- predračuna bomo dopolnili
pi in pogoji, ki jih zahtevajo ne Novo mesto ne zadostuje- predlog za izdajo Zakona
ureditev prostora za odlagališ- jo, da bi uveljavili celovito o partizanskem Rogu s tezami
če, infrastrukturo ter soglasja zaščito in obnovo objektov na za osnutek zakona v delu, kjer
občinskih organov, pridoblje- partizanskem Rogu. Zato je govori o finančnih posledicah
na v postopkih usklajevanja potrebno zaščito Roga čim- in ustrezno upoštevali tudi vse
srednjeročnih planov republi- preje urediti z zakonom ter doslej dane pripombe.
2. Odgovor na vprašanje,
ke in občin. Pomembna nalo- pospešiti njegove priprave in
kdaj bo predložen Predlog za
ga usklajevanja je obojestran- sprejem.
ska zadovoljitev interesov Delegatsko vprašanje je po- izdajo Zakona o Partizanskem
združenega dela in občanov, stavljeno v dveh delih in takoj Rogu s tezami za osnutek zapri čemer je skrb za varstvo je nanj Izvršni svet Skupščine kona, je odvisen od predhodne
rešitve vprašanj financiranja.
okolja zaradi odlaganja od- SR Slovenije tudi odgovoril:
1. Republiški komite za kul- Republiški komite za kulturo je
padkov centralnega pomena,
za kar morajo biti zagotovljena turo je na strokovni predlog v svoj program dela za prihodpotrebna sredstva. V tem smi- Zavoda SR Slovenije za var- nje leto ta predlog uvrstil,
slu je težko sprejemljivo vna- stvo naravne in kulturne dediš- vključen pa je tudi v program
prejšnje odklanjanje varnega čine pripravil delovno gradivo dela Izvršnega sveta Skupščiskladiščenja ter odlaganja ra- predloga za izdajo Zakona ne SR Slovenije za tretje trodioaktivnih odpadkov, ki je o Partizanskem Rogu s tezami mesečje 1988.
Naj opozorimo, da so obstoobremenjeno z mnogimi ču- za osnutek zakona, ki ga je
stvenimi reakcijami, ne da bi obravnaval na svoji seji dne 8. ječi objekti v Bazi 20, v Jelendolu in Zgornjem Hrastniku,
1987.
ljudje in predstavniki družbe- maja
Razprava je po eni strani po- ne pa območje kot organska
nopolitičnih skupnosti vedeli,
že zavarovani z Odlokakšna je tehnologija odlaga- trdila izjemen pomen, ki ga celota,
Ministrstva za kulturo iz
nja in kakšne so posledične ima območje partizanskega kom
obremenitve okolja. Upošte- Roga kot celota za zgodovino leta 1952 (ur. I. LRS, št. 36/52).
vajmo, da je prostornina od- Ali je sprejet program ureditve
padkov iz jedrskih elektrarn in
njihov vpliv na okolje bistveno cestno-železniških križanj
manjši od prostornine in vpliva
pepela iz naših termoelek- v SR Sloveniji?
trarn.
Na pobudo Izvršnega sveta zboru občin naslednje dele6. Izvršni svet Skupščine SR Skupščine Brežice je skupina gatsko vprašanje:
Slovenije se bo zavzemal pri delegatov za delegiranje de»Ali je sprejet program urenosilcih planiranja, v Skupšči- legatov v zbor občin Skupščini SR Slovenije in v skupšči- ne SRS na svoji seji, dne 21. 9. ditve cestno-železniških krinah občin, za dosledno izved- 1987 sklenila, da se postavi žanj v SR Sloveniji?«
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Obrazložitev:
Dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986-1990 v 55. členu določa, da združena cestna podjetja Slovenije in železniško gospodarstvo Slovenije
do konca leta 1986 sprejmeta
medsebojno usklajen program ureditve cestno-železniških križanj v SR Sloveniji,
s katerim bodo podrobneje
opredeljene: prioriteta izgradnje, način financiranja in dinamika izgradnje cestno-železniških križanj do leta 1990.
Obstoječe rešitve cestnoželezniških križanj na območju občine Brežice v mestu
Brežice in Dobova so neustrezne in že predstavljajo
oviro tudi za nadaljnji razvoj
teh območij.
Odgovor Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije:
V 55. členu dogovora o temeljih družbenega plana SR
Slovenije
za
obdobje
1986-1990 je opredeljeno, da
bosta Združena cestna podjetja Slovenije in Železniško go-

spodarstvo Ljubljana do konca
1986. leta sprejela program
ureditve
cestno-železniških
križanj v SR Sloveniji, s katerim bo podrobneje opredeljena prioriteta izgradnje, način
financiranja in dinamika izgradnje cestno-železniških križanj do leta 1990.
Program ureditve cestno-železniških križanj v SR Sloveniji
dosedaj še ni sprejet. Ker omenjena naloga v predvidenem
roku ni bila uresničena, je Republiški komite za promet in
zveze opozoril na to Železniško gospodarstvo Ljubljana,
kot tudi Združena cestna podjetja Slovenije in jim naložil,
da ta program čimprej sprejmejo.
Postopek sprejemanja zadevnega programa je sicer
v teku, saj so določene naloge
že opravljene: pripravljena je
podlaga za pripravo programa,
saj so strokovne komisije v letu 1986 opravile zelo zahtevno
delo strokovnih ogledov 847
cestno-železniških prehodov
v celi SR Sloveniji in so v skladu z zakonom predlagale

POBUDE DELEGATOV STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE K POBUDI VRHOVNEGA SODIŠČA
SR SLOVENIJE ZA ZAKONSKO UREDITEV
DOVOLJENEGA OBSEGA LASTNINSKE
PRAVICE FIZIČNIH IN CIVILNIH PRAVNIH OSEB
NA LADJAH
Vrhovno sodišče SR Slovenije na podlagi 6. člena Zakona
o rednih sodiščih pošilja
zakonodajno pobudo
Temeljnega sodišča v Kopru za zakonsko ureditev dovoljenega obsega lastninske pravice fizičnih in civilnih pravnih
oseb na ladjah.
Po nacionalizaciji ladij v letu 1948 je bilo pri nas le malo
občanov, ki bi bili lastniki ladij (po definiciji 6. člena Zakona
o pomorski in notranji plovbi je morska ladja plovilo, primerno za plovbo po morju, katerega dolžina je 12 m ali več ali
prostornine 15 brutto registrskih ton ali več, ladja notranje
plovbe, pa je plovilo, primerno za plovbo po notranjih vodah,
katerega dolžina je 15 m ali več ter ob tem širina 3 m ali več,
ali pa spodriva 15 ton aH več ter i>sak vlačilec in potiskovalec.)
Z razvojem turizma in večanjem ekonomske moči posameznikov, se je zadnja leta povečalo število občanov, ki se odločajo,
za obrt kot samostojni brodarji. Odločajo se za nakup ladij kot
osnovnih sredstev in za nakupe vse večjih plovil. Večja plovila
občani kupujejo tudi za razvedrilo, šport in rekreacijo (jahte).
Zakon o pomorski in notranji plovbi ureja le najosnovnejša
vprašanja v zvezi z lastninsko pravico ladij. V 3. odst. 199.
člena pa določa, da se velikost ladje, ki je lahko lastnina ali
solastnina ^občanov, višina deležev posameznih solastnikov
ter njihova medsebojna razmerja urejajo z zakonom. Glede na
določbo 4. tč. 1. odstavka 281. člena Ustave SFRJ ter upoštevaje citirano določbo zakona o pomorski in notranji plovbi, je
v teoriji in praksi enotno stališče, da spada urejanje tega
vprašanja v republiško pristojnost. Republiški zakonodajalec
tega vprašanja s predpisom ni uredil.
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ustrezen način zavarovanja leteh.
Na podlagi teh predlogov
strokovnih komisij je Železniško gospodarstvo Ljubljana
pripravilo konkreten predlog
tehničnih, gradbenih in prometnotehnoloških rešitev za
vsa zadevna križanja, vključno
z oceno potrebnih finančnih
sredstev za njihovo realizacijo.
Predračunska vrednost zgoraj
navedenih investicijskih nalog
znaša 30 mlrd din (po cenah iz
leta 1986).
Program ureditve cestno-železniških križanj pa bo sicer
predvidoma sprejet do konca
1987. leta.
Z ožirom na visoko predračunsko vrednost bo realizacija
tega programa v veliki meri odvisna od dejanskih materialnih
možnosti SIS za železniški in
luški promet, Skupnosti za ceste Slovenije in ZG Ljubljana
ter Združenih cestnih podjetij
Slovenije. Kljub temu pa je
uresničitvi teh investicij potrebno posvetiti vso potrebno
pozornost upoštevajoč nujno

potrebo po zagotovitvi ustrezne varnosti železniškega oziroma cestnega prometa kakor
tudi vseh udeležencev v prometu.
Dodatno pojasnilo predstavnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na 18. seji
Zbora občin dne 21. 10. 1987
Na to dodatno vprašanje, da
ne bi bilo novih postopkov, bi
lahko že sedaj odgovoril, da je
Izvfšni svet sklenil, da morajo
vsi subjekti, ki so pri izdelavi
programa prizadeti, to se pravi
železnica, cestno gospodarstvo in prizadete občine, posneti stanje, cestno in železniško gospodarstvo pa pripraviti
program ureditve cestnih in
železniških križanj do konca
letošnjega leta. Ta program bo
vseboval rešitve, to se pravi
tehnične rešitve, prioriteto in
s tem programom vas bomo
lahko seznanili, če bo potrebno, v februarju ali marcu. Ta
program bo omogočal in dal
strokovne osnove za idejne
prostorske rešitve v posameznih občinah.

POBUDE DELEGATOV —
Z republiškim predpisom (člen 114 Obrtnega zakona) je
določeno, s katerimi osnovnimi sredstvi lahko samostojni
brodar opravlja v pomorskem, rečnem in jezerskem prometu
brodarsko dejavnost. Pri tem,1 je
določeno, da lahko samo:
stojni brodar:
'
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1. prevaža osebe v pomorskem prometu
a) z eno potniško ladjo, ki lahko prevaža največ 50 potnikov,
• Jt
b) z enim motornim čolnom ali čolni na vesla,
c) z eno motorno jadrnico', kiiitia motor za glavni, jadra pa
za pomožni pogon ali obratno'in ki ima največ 10 ležišč;
2. prevaža tovor po morju z enp ladjo, ki ima največ 50 ton
nosilnosti ali z enim morskim čolnom;
3. prevaža na rekah in jezerih osebe in tovor z motornim
čolnom ali čolnom na vesla, ki ima največ 25 sedežev ali 10
ton nosilnosti in
4. lahko prevaža s splavi ir)Jčolni z brega na breg osebe in
tovor.
' *
Zakon tudi določa, da lahko samostojni brodar ob nekaterih
od naštetih dejavnosti tudi "posoja manjše čolne, jadrnice in
druga plovila, ki imajo skupaj največ 50 sedežev. Upoštevaje
določbe 6. člena Obrtnega'žikona, 2. odst. 64. člena Ustave
SFRJ in 2. odst. 81. člena Ustave SRS (določbi sta enaki), je
posredno zakonodajalec Uredil, vprašanje obsega lastninske
pravice na ladjah. Ni pa tb vprašanje rešeno niti načeloman,
niti pravno jasno. Dejstvo je, da Obrtni zakon ne ureja obsega
lastninske pravice, temveč žhbij omejuje obrtnika, da lahko
dela le s plovili vetikošti kći opredeljene v zakonu in ne
večjimi in nič drugega
''
Več desetletij je veljalo enotno stališče, da obsega dovoljene lastninske pravice posameznikov na ladjah opredeljuje
Zakon o nacionalizaciji zakebnih gospodarskih podjetij, ki je
nacionaliziral vse morske •' ladje, ribiške ladje in jadrnice
z nosilnostjo 50 ton in več ter ladje za prevoz potnikov
s kapaciteto nad 50 potfiMdv ter rečne potniške ladje in
tovorne ladje s 50 konjskiMrsiiami in več ter vsa tehnična
plovna sredstva. Očitno '[&■, ''da so kriteriji zakona služili za
oporo zakonodajalcu SRS pri opredeljevanju obsega obrtne
dejavnosti zasebnih brpdafjeV: Sklep Ustavnega sodišča
SFRJ št. U 169/79, objavtj&rhv Uradnem listu SFRJ, št. 57/86,
pa nas opozarja, da Zakon p nacionalizaciji zasebnih gospoporočevalec

darskih podjetij ne velja več in njegovi kriteriji ne omejujejo
lastninske pravice občanov, torej tudi na ladjah ne. To je
pravzaprav logično, saj spada po izrečni ustavni določbi to
vprašanje v republiško pristojnost in ga ne more urejati zvezni
predpis. Edina določba, ki na nek način ureja to vprašanje, je
povsem splošna določba 95. člena Ustave SFRJ, ki določa, dav
je občanom zajamčena lastninska pravica na predmetih, ki so
namenjeni za osebno rabo ali za njihove osebne potrebe.
Očitno pa je, da je ta določba zelo splošna in jo bo, če to
vprašanje ne bo urejeno s posebnim predpisom, zelo težko
uporabiti v praksi. Da je potrebno predvideti neko omejitev
lastninske pravice na ladjah fizičnim osebam, pa izhaja tako iz
citirane ustavne določbe, kot iz Zakona o pomorski in notranji
plovbi, kjer je to izrecno predvideno. Dejstvo je, da bi v praksi
nastale težave, če bi občan zahteval vpis ladje, ki npr. presega
nekaj sto BRT na svoje ime in bi moralo pravzaprav sodišče
presoditi, ali ima občan lahko lastninsko pravico na taki ladji
zgolj na podlagi citirane določbe 95. člena Ustave S RS oziroma drugih ustavnih načel družbene ureditve pri nas. Pri tem
je potrebno poudariti, da Obrtni zakon določa velikost plovila,
s katerim se sme opravljati brodarska dejavnost, ničesar pa ne
določa glede velikosti ladij, s katerimi se sme opravljati
gospodarski ribolov, kajti tega področja Obrtni zakon ne
pokriva. Zakon o pomorskem ribištvu pa tega ne ureja. Doslej
je v SFRJ to vprašanje deloma in najmoderneje urejeno v SR
Bosni in Hercegovini. Navečja doslej vpisana ladja na ime
fizične osebe v SRS ima 73 BRT, nosilnost pa malenkost mani
kot 50 ton.
Zato da/emo naslednjo zakonodajno pobudo:
1. Zakonodajalec naj s predpisom določi dovoljen obseg
lastninske pravice fizičnih in civilnih pravinih oseb na ladjah.
Boljši kriterij kot tisti, ko so bili zapisani v Zakonu o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij oziroma so opredeljeni
v Obrtnem zakonu, bi bil, da se ta pravica omeji na podlagi
osnovnih podatkov izmere ladij, to je brutto ali netto registrske tonaže pri morskih ladjah. Pri ladjah notranje plovbe bi
bilo najbolje uporabiti kot kriterij največji dovoljeni spodriv ali
pa največjo nosilnost za tovorne ladje notranje plovbe oziroma največjo kapaciteto potnikov za potniške ladje notranje
plovbe.
2. Lastninska pravica na ladji naj se omeji tako, da fizična
ali civilna pravna oseba ne bi smeli imeti y lasti morskih ladij,
večjih od 150 BRT, ne glede na namen ladje, in 50 ton
spodriva pri ladjah notranje plovbe ali pa 52 ton nosilnosti pri
tovornih ladjah notranje plovbe oziroma kapacitete prevoza
50 potnikov pri potniških ladjah notranje plovbe. Za kriterij naj
se ne določi moč motorja. Ti kriteriji naj bi veljali tudi za
osnovna sredstva obrtnikov, tako ribičev kot brodarjev.
Solastnina več oseb na ladji naj bi ne vplivala na največjo
dopustno velikost ladje (vsi deleži bi skupaj znesli 150 BRT ter
50 ton oziroma 50 potnikov). Če pa bi več ribičev ali brodarjev
združilo delo in sredstva v skupno obratovalnico, bi lahko
kupili in uporabljali večjo ladjo, vendar delež posameznika ne
bi smel presegati 150 BRT (oz. 50 ton oz. 25 ton in 50
potnikov).
3. Za civilne pravne osebe (predvsem društva) se lahko
predpiše tudi drugačen (višji) limit.
4. Vsi drugi kriteriji v Obrtnem zakonu bi lahko odpadli.
Obseg obrtne dejavnosti bi se dovoljeval v obsegu osnovnih
sredstev, ki so lahko predmet lastninske pravice. Ob tem še
vedno ostane, je pa lahko tudi odprt, omejitveni kriterij števila
posadke v obrtnem zakonu.
5. Posojanje plovil bi se moralo praviloma opredeliti kot
dajanje plovil v zakup (po členu 664 in naslednjih Zakona
o pomorski in notranji plovbi, če gre za ladjo oziroma člen 567
ZOR in naslednjih, če gre za čolne). Posodbena pogodba je
neodplačen pravni poseg, obrtnik pa bo praviloma omogočal
uporabo lastnih plovil za nadomestilo, pri čemer bi bilo
koristno predvideti možnost samostojne obrti zgolj s to dejavnostjo.
6. Omejitve, veljavne za lastninsko pravico, naj bi veljale
tudi za zakup ladij s strani fizičnih in civilnih pravnih oseb.
7. Omejitve, veljavne za lastninsko pravico domačih fizičnih m civilnih pravnih oseb, naj bi ne veljale za tuje fizične in
pravne osebe, če pride do vpisa njihovih ladij pri nas.
8. Najbolje bi bilo, da se ti predpisi (razen tistih, ki se
nanašajo na obrtno dejavnost in morsko ribištvo), zberejo
v posebnem aktu, ki bi vseboval tudi predpise Zakona o varporočevalec

nosti pomorske plovbe (kot v predpisu BiH) in bi ga nadomestili. Urejal naj bi vsaj še odprta vprašanja nepravdnih postopkov iz Zakona o pomorski in notranji plovbi, predvsem stvarno
in krajevno pristojnost sodišča iz člena 848 ZPNF', kvalifikacije in registracijo likvidatorja iz člena 816ZPNP in stvarno in
krajevno pristojnost sodišča iz 1. odst. 817. člena ZPNP.
Po proučitvi zakonodajne pobude Vrhovnega sodišča SR
Slovenije za zakonsko ureditev dovoljenega obsega lastninske pravice fizičnih in civilnih pravnih oseb na ladjah je Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije na svoji seji dne 29.10. 87 zavzel
naslednje stališče:
Vrhovno sodišče SR Slovenije v svoji pobudi predlaga, da
se s predpisom določi dovoljeni obseg lastninske pravice
fizičnih in civilnih pravni oseb na ladjah. Pri tem Vrhovno
sodišče SR Slovenije konkretizira svoj predlog z opredeljevanjem kriterijev, po katerih bi Se omejevala lastninska pravica
na ladjah, kot tudi s povezovanjem vprašanja omejevanja
lastninske pravice s pravico do opravljanja obrtne dejavnosti
z ladjami kot delovnimi sredstvi v lasti občanov.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da pobude ni
mogoče v celoti sprejeti. Meni, da v ustavi SR Slovenije ni
podana podlaga za splošno zakonsko omejevanje obsega
lastninske pravice na ladjah kot premičninah. V prvem
odstavku 95. člena ustave SR Slovenije je občanu zajamčena
lastninska pravica na predmetih, ki so namenjeni za osebno
porabo in za njihove kulturne in druge osebne potrebe.
V nadaljnjih ustavnih določbah o lastninskopravnih razmerjih
so določeni primeri, ko se lahko lastninska pravica, zajamčena v citirani določbi, z zakonom omeji. V teh primerih pa ni
zajeta možnost omejevanja lastninske pravice občanov na
ladjah. Na podlagi 96. člena ustave SR Slovenije je mogoče
z zakonom to vprašanje urediti glede društev in drugih civilnih pravnih oseb. Ob tem pa se zastavlja vprašanje potrebnosti urejanja vprašanja omejevanja lastninske pravice na ladjah
le glede civilnih pravnih oseb.
Nedvomno pa je na podlagi drugega odstavka 81. člena
ustave SR Slovenije mogoče z zakonom urediti obseg lastninske pravice občanov na ladjah kot delovnih sredstvih za
opravljanje dejavnosti s samostojnim osebnim delom. Ta
vprašanja so urejena v obrtnem zakonu. Izvršni svet meni, da
je predlog v pobudi, ki se nanaša na drugačno opredelitev
pogojev za opravljanje samostojne dejavnosti z ladjo oziroma
kriterijev za omejevanje obsega lastninske pravice na ladji,
kot delovnemu sredstvu, v načelu ustrezen. V tej zvezi Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije pripominja, da je v postopku
sprejemanje dogovora skupščin republik in pokrajin o enotnem urejanju pogojev in načinov za opravljanje gospodarskih
dejavnosti s samostojnim osebnim delom s sredstvi v lasti
občanov, pogodbenih organizacij združenega dela in združevanja v zadruge (predlog dogovora je objavljen v Poročevalcu
štev. 15/87). Po določbah predloga dogovora se predvideva,
da lahko samostojni gospodarstvenik opravlja javni prevoz,
če ima plovni objekt, in to velikosti do 150 brutto registrskih
ton za prevoz blaga, za prevoz potnikov pa zmogljivosti do
100 potnikov v obalnem morju SFRJ; v notranjih vodah SFRJ
pa nosilnost do 150 ton za prevoz blaga oziroma do 110 kW,
za prevoz potnikov je zmogljivost do 100 potnikov. Če bo
predlog dogovora sprejet, bo Izvršni svet v skladu z določbami dogovora pripravil spremembe ustreznih dolobč v obrtnem zakonu. Ob tem bo podrobneje proučil tudi možnost
zakonodajne ureditve določenih vprašanj, ki se odpirajo
v obravnavani pobudi, zlasti možnost samostojne obrti
v obliki posojanja plovil.
STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE K ZAHTEVAM DRUŠTEV INVALIDOV
SLOVENIJE ZA DOPOLNITEV ZAKONA
O SODNIH TAKSAH
Po sklepu Koordinacijskega odbora invalidskih organizacij
SR Slovenije posredujemo Skupščini SR Slovenije predlog za
dopolnitev zakona o sodnih taksah (Ur. I. SRS št 30/83
popravek 10/79, 36/83 in 46/86) po kateri naj bi bile invalidske
organizacije oproščene plačila sodnih taks.
Člen 11. sedanjega zakona določa, da so plačila sodnih taks
oproščeni državni organi, družbeno politične skupnosti, krajevne skupnosti, samoupravne interesne skupnosti na
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področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti,
kulture, zdravstva in socialnega varstva, kmetijske zemljiške
skupnosti, Jugoslovanski rdeči križ ter tuja država in tuji
državljani, če tako določa mednarodna pogodba ali če velja
vzajemnost.
Invalidske organizacije so humanitarne organizacije, ki
včlanjujejo invalide vseh vrst. Na republiški ravni obstajajo:
1. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
2. Zveza društev slušno prizadetih Slovenije
3. Društvo mišično obolelih Slovenije
4. Zveza parapiegikov Slovenije
5. Društvo multiple skleroze Slovenije
6. Zveza društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije
7. Zveza društev invalidov Slovenije
8. Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
9. Zveza društev civilnih invalidov vojne Slovenije
10. Zveza za rekreacijo in šport invalidov Slovenije
V njihovi sestavi so invalidska društva, organizirana na
občinski ali medobčinski ravni.
V vseh invalidskih organizacijah je včlanjenih okoli 80.000
invalidov.
Invalidske organizacije s svojim delovanjem dopolnjujejo
sistemsko varstvo invalidov in izvajajo originalne aktivnosti, ki
so invalidom nujno potrebne. Njihovo delovanje je osredotočeno na socialne programe, ki prednostno vključujejo usposabljanje za aktivno življenje in delo ter zaposlovanje, ohranjanje zdravja, prebivanje in prilagajanje okolju, neposredne
specifične pomoči invalidom, informativno dejavnost, izobraževanje, interesne aktivnosti, kulturne in telesnokulturne
aktivnosti, gospodarske in druge družbene dejavnoti.
Za svojo dejavnost invalidske organizacije pridobivajo družbena sredstva od samoupravnih interesnih skupnosti (vseh
naštetih v 11. členu zakona o sodnih taksah) in od Loterije
Slovenije (od iger na srečo). Zakon o igrah na srečo (Ur.l. SRS
št. 32/80) v 32. členu določa, da se del prihodka Loterije
Slovenije razporeja za finansiranje socialno humanitarnih organizacij.
Glede na vsebino dela invalidskih organizacij ter vire in
namembnost njihovih sredstev je predlog za oprostitev plačila

sodnih taks več kot utemeljen.
Predlagamo, da se 11. člen zakona o sodnih taksah (Ur. I.
SRS št.30/83, popravek 10/79, 36/83 in 46/86) dopolni tako, da
se med upravičence do oprostitve sodnih taks vnese »invalidske organizacije«, zaradi jasnosti pa evetualno »invalidske
organizacije (društva in njihove zveze)«.
Po proučitvi zahteve za dopolnitev zakona o sodnih taksah,
ki jo je vložila Zveza društev invalidov Slovenije, je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije zavzel naslednje stališče:
Zveza društev invalidov Slovenije predlaga, da se zakon
o sodnih taksah dopolni tako, da se med subjekte, ki so
oproščeni plačila sodnih taks, vključijo tudi invalidske organizacije (društva in njihove zveze). Uvrstitev invalidskih organizacij med taksne oproščence pogojuje njihova dejavnost, saj
s svojim delovanjem dopolnjujejo sistemsko varstvo invalidov
in izvajajo originarne aktivnosti, ki so invalidom nujno
potrebne. Sredstva pridobivajo od samoupravnih interesnih
skupnosti in od Loterije Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da je predlagana dopolnitev zakona o sodnih taksah z vidika sistema tega
zakona možna. Kategorizacija plačila taks oproščenih subjektov po 11. členu tega zakona kaže, da je merilo za taksno
oprostitev bodisi način financiranja oziroma položaj subjekta,
bodisi socialni kriterij. Oprostitev plačila taks kot socialni
instrument bi glede na vsebino dejavnosti invalidskih organizacij upravičevala tudi njihova uvrstitev med upravičence do
taksne oprostitve, zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
meni, da je predlagana dopolnitev zakona sprejemljiva.
Glede uvedbe postopka za predlagano dopolnitev zakona
o sodnih taksah pa Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni,
da le zaradi te dopolnitve ne bi bilo smotrno sprožiti zakonodajne procedure. Zaradi potrebe po valorizaciji sodnih taks
bo namreč nujno v prihodnjem letu ta zakon novelirati, ob tej
priliki pa bi med zakonske spremembe vključili tudi obravnavano dopolnitev.
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UVODNA BESEDA
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k osnutku
resolucije o politiki

uresničevanja družbenega

plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu
1988 in programu

ukrepov Zveznega izvršnega

sveta,
(ki jo je'na zasedanju zborov Skupščine SR Slovenije dne 6. novembra 1987 podal
podpredsednik izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije Janez Bohorič)
Izvršni svet je Skupščini predložil globalno oceno uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990
v letih 1986 in 1987, z oceno možnosti razvoja v letu 1988, tako
imenovano jesensko analizo, ki jo je pripravil Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje. Temelji na podatkih, ki so bili
dostopni konec septembra, pri čemer pa moramo poudariti,
da se institucije, ki spremljajo gospodarska dogajanja, organizacije združenega dela in Izvršni svet, ki naj bi na osnovi
poznavanja stanja ukrepali, vedno bolj srečujemo z nedostopnostjo nekaterih podatkov. Še več, naglo vrsteče se sistemske
spremembe pooblaščenim institucijam celo onemogočajo, da
bi jim sledile z ustreznimi metodologijami za spremljanje
dogajanja. Tako so podatki za posamezna obdobja med seboj
vedno bolj neprimerljivi.
Tudi iz tako neprimerljivih in omejeno uporabnih podatkovnih osnov pa je nedvomno mogoče ugotoviti, da stanje
postaja kritično in da razvojna gibanja v letošnjem letu, ki pa
niso samo letošnji pojav, ampak imajo že značaj trendov, ne
sledijo načrtovanim. Opozoriti je treba zlasti na naslednje:
Proces prestrukturiranja slovenskega gospodarstva, ki smo
ga opredelili kot eno izmed osrednjih razvojnih gibanj v vseh
planskih dokumentih, je prepočasen. V nekaterih organizacijah združenega dela se niti še ni začel. Stanje v slovenski
industriji, ki obsega 50% gospodarske aktivnosti, postaja
vedno bolj kritično. Fizični obseg proizvodnje se celo znižuje,
investicije so v zastoju, pada akumulacijska sposobnost ob
hkratnem večanju izgub, pa tudi v izvozu ne dosegamo načrtovanih ciljev. Vse to zahteva pospešeno prestrukturiranje
tako z vidikov proizvodne strukture in tehnologij, kot z vidika
organiziranosti. Ni procesov osamosvajanja organizacij združenega dela, ukinjanja neperspektivnih organizacij in nastajanja novih, niti procesov pravočasnega zmanjševanja neuspešnih programov. V svojem razvojnem zamujanju pa se nekatere
vodilne »nosilne« organizacije združenega dela srečujejo
z velikimi težavami. Pri tem pa se ne morejo več sklicevati na
druge pa tudi ne na ideološke blokade, ko gre za oblikovanje
enot drobnega gospodarstva, kot pomembne oblike kakovostnega preoblikovanja. Tovrstna vprašanja so v Sloveniji
v glavnem presežena.
Drug močan zastoj je v razvoju gospodarske infrastrukture,
kar velja tako za telekomunikacijsko, cestno, kot še posebej
priloga poročevalca

za energetsko gospodarstvo. Problemi vodooskrbe na nekaterih področjih pa kažejo že kar hude posledice slabo odmerjenih in prepočasnih vlaganj. Neustrezna cenovna politika
povzroča tudi resne motnje v enostavni reprodukciji železniškega gospodarstva, ki napoveduje 55 milijard izgub, prav
tako pa so še vedno nerešena mnoga vprašanja elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije.
Tretja značilnost je, da ob vseh teh negativnih gibanjih pri
nas, delež naše republike v družbenem proizvodu Jugoslavije
raste, da raste njen delež v skupnem izvozu in še posebej
v konvertibilnem, kar ob našem nezadovoljstvu z doseženim
na teh področjih kaže na to, da so gospodarska gibanja
v ostalih delih Jugoslavije še slabša.
Investicije bodo letos v naši republiki dosegle približno
obseg lanskega leta, zaskrbljujoča pa je njihova struktura, saj
vse bolj narašča delež gradbenih del, delež opreme je precej
manjši in to skoraj v celoti zaradi manjšega uvoza opreme.
Lastni viri investicijskih naložb v organizacijah združenega
dela so šibki. Ponudba domačih kreditov je omejena, možne
tuje kredite pa sicer zanje zainteresirane organizacije ne
morejo koristiti, ker nimajo sredstev za lastno udeležbo, ali pa
jih ne želijo koristiti zaradi visoke cene in ostrejših kriterijev
sovlaganja tujih partnerjev oziroma zaradi zahtev po uspešnem poslovanju. K materialnim problemom investiranja je
potrebno dodati še prostorske in ekološke. Le ti često podaljšujejo postopke za pričetek izgradnje že pripravljenih investicijskih projektov, ker investitorji pri njihovi pripravi niso pravočasno ponudili sprejemljivih rešitev.
Družbene dejavnosti bodo z največjimi napori bolj ali manj
realizirale naloge za letošnje leto. Na njihov položaj so letos
močno vplivale spremembe v obračunski zakonodaji, ki so
skupaj z uveljavitvijo interventnih zakonov na področju omejevanja skupne porabe, osebnih dohodkov in negospodarskih
investicij, povzročile nesluten zaplet. Kljub temu se njihov
delež v družbenem proizvodu v letošnjem letu ne bo zmanjšal,
temveč se bo celo nekoliko povečal. Vendar pa je za družbene
dejavnosti značilna precejšja negotovost pri financiranju programov, kar se od/aža v nervozi izvajalcev in pretirani bojazni
za njihovo realizacijo.
Vse to potrjuje ugotovitev iz junijskega poročila Izvršnega
sveta o izvajanju družbenega-plana, da obstaja resna nevar1

nost, da temeljnih ciljev srednjeročnega razvoja tega planskega obdobja ne bo mogoče uresničiti.
Ukrepi tekoče ekonomske politike na ravni federacije, ki
tvorijo pogoje gospodarjenja, ohranjajo svojo administrativno
-distributivno vsebino. Se zlasti velja to za področje cenovne
politike in politike ekonomskih odnosov s tujino. Ekonomska
motivacija gospodarskih subjektov ostaja tako zadušena,
z njo pa tudi osnovni vzvod za sproščanje inovativnosti in
usmerjanje vseh razpoložljivih zmogljivosti k učinkovitemu
poslovanju in organiziranju novih proizvodenj.
Neuspešnost politke tako imenovane »programirane inflacije« je razvidna iz podatka, da se je inflacija od lanske
stopnje okorg 80% letos že skoraj podvojila. Vzpodbudila je
inflacijska pričakovanja in temu prilagojeno inflacijsko obnašanje vseh družbenih struktur na področju cenovnih politik in
trošenja. Visoka rast cen in življenjskih stroškov sicer vse bolj
izčrpava kupno moč večjega dela prebivalstva, vendar pa to
poskuša zadržati realen obseg potrošnje na doseženi ravni
tudi z zmanjševanjem tekočega varčevanja in izčrpavaja prihrankov. Tudi politika obrestnih mer še vedo ne deluje stimulativno v smeri varčevanja v naših bankah. Prežetost gospodariva z inflacijskim načinom gospodarjenja pa se kaže predvsem v pričakovani višji rasti cen in dohodkov vseh gospodarskih subjektov.
Gibljemo se torej v pogojih vedno višje stagflacije, v kateri
so posledice administrativne kontrole cen vse hujše. Zlasti se
to odraža na kritičnem položaju infrastrukture, živinoreje,
vedno ostreje pa tudi v industriji. Panožne razlike in disparitete v posameznih reproverigah se v zadnjih letih stalno
povečujejo, zaradi različno intenzivne administrativno naravnane rasti sektorskih cen pa prihaja do velikih prelivanj v primarni delitvi družbenega proizvoda. Administrativna fcenovna
politika, ki jo sedaj vodi Zvezni izvršni svet je ena izmed tistih
politik, ki najtežje in najgloblje pretresajo slovensko gospodarstvo in ga poskušajo utapljati v jugoslovansko povprečje,
pri čemer pa jugoslovanski standardi ter norme mnogo bolj
v svet odprtemu in mednarodni konkurenci izpostavljenemu
slovenskemu gospodarstvu zapirajo možnosti za vsakršno
ekspanzijo.
Dograjevaje gospodarskega sistema, predvsem pa ukrepi
ekonomske politike so vse doslej zanemarjali prava
žarišča inflacije, ki niso zgolj v indeksih rasti cen, zoper katere
se bori Zvezni zavod za cene. Te so le posledica globljih
strukturnih neskladij, premajhne in regionalno neustrezne
vključenosti v tokove mednarodne menjave, razlik v gospodarski razvitosti republik in avtonomnih pokrajin itd. Ti strukturni vzroki pogojujejo nastajanje žarišč inflacije, ki so predvsem v ukrepih kreditno monetarne politike, v finančni nedisciplini, v neregularnih izvorih emisije, v parafiskalnem financiranju nekaterih potreb z nivoja federacije, pokrivanju tečajnih
razlik itd., pa tudi v razdeljevanju raznih pravic brez kritja in
ustreznih učinkov, še vedno pa tudi, zlasti če gledamo Jugoslavijo v povprečju, v življenju nad realnimi možnostmi. Ne da
bi se spoprijeli s temi žarišči inflacije tudi ne moremo govoriti
o izhodu iz sedanje visoke stopnje inflacije.
Sistem ekonomskih odnosov s tujino za izvoznike ni spodbuden. Kljub nerealno vodeni tečajni politiki in zamujanju"pri
izplačilu izvoznih stimulacij, je slovensko gospodarstvo nekoliko povečalo tako skupni kot konvertibilni izvoz, vendar
bistveno manj od načrtovanega in potrebnega . Delež prihodka, doseženega na tujih trgih se je od 17% v lanskem letu
letos zmanjšal na 14,2%. Deficiti v plačilni bilanci so sicer
manjši, vendar so predvsem rezultat znižanega obsega mednarodne menjave, saj se tudi uvoz zmanjšuje.
Nahajamo se torej v izredno težkem položaju, ki se še
posebej odraža v dejstvu, da je v zaostrenih ekonomskih
pogojih in ob intenziviranju prestruktuiranja potrebno začeti
proces preusmerjanja več kot 100.000 zaposlenih na nova
produktivna dela in opravila. Sankcije zaradi izgub, izkazane
v devetmesečnih obračunih poslovanja, pa lahko prizadanejo
osebne dohodke približno 70.000, to je blizu 1/10 vseh delavcev. Predhodni podatki SDK za 9 mesecev od včeraj kažejo še
slabšo sliko. Poslovanje v 9 mesecih naj bi zaključilo z izgubo
315 OZD z 89.972 zaposlenimi in skupnim zneskom izgub
skoraj 220 milijard din. Kljub očitkom, ki jih je Slovenija često
deležna s strani predstavnikov združenega dela, organov
družbenopolitičnih organizacij in skupnosti iz ostalih republik
in federacije v zvezi z višino povprečnega osebnega dohodka
na delavca v SR Sloveniji, pa lahko na osnovi primerjalnih
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podatkov le trdimo, da bi bili delavci nekaterih slovenskih
organizacij glede na produktivnost in siceršnje razultate dela
upravičeni do še višjih osebnih dohodkov, če bi dosledno
upoštevali dogovorjene kriterije in usmeritve o razporejanju
dohodka in delitvi osebnih dohodkov. Vendar pa tega slovensko gospodarstvo ne bi preneslo, zato ker bi ostalo brez
sredstev za razširjeno reprodukcijo, ki jih potrebuje za svojo
preobrazbo.
Kritično stanje v industriji in zaostrene razmere v celotni
sferi družbene reprodukcije nasploh, kot ga izkazuje jesenska
analiza, nas ne preseneča. Na možnost nastanka takšnega
položaja je Izvršni svet opozarjal že pri pripravi planskih
dokumentov, saj so tako dolgoročni kot srednjeročni plan in
resolucija za leto 1987 opozorili na veliko nevarnost ohranjanja dosedanjega razvoja in z njem potiskanje Slovenije v izolacijo in dolgoročno v ekonomski in družbeni zaostenek.
Se pa nekatere organizacije združenega dela obnašajo, kot
da jih lasten položaj preseneča. Te organizacije se še vedno
ne zavedajo, da je iskanje in odločanje o perspektivnih programskih usmeritvah predvsem njihova stvar, naloga družbenopolitičnih skupnosti pa v okviru njihovih pristojnosti in
odgovornosti ustvarjanje okolja za uresničevanje pretehtanih
programskih usmeritev organizacij združenega dela. Tako je
na primer devizna zakonodaja res izvozno nespodbudna, vendar so problemi izvoza tudi v njegovi strukturi in kvaliteti,
v zamujanju organizacij združenega dela pri inoviranju proizvodnih programov, v prepočasni kadrovski obnovi in tehnološki preobrazbi ter v previsokih stroških proizvodnje.
Rezultati gospodarjenja v Jugoslaviji so še slabši od tistih,
ki jih beležimo v Sloveniji. Kriza v kateri se Jugoslavija nahaja!
zahteva takojšnje ukrepanje. Tega se zaveda tudi Zvezni
izvrsni svet. Zato je tudi pripravil program ukrepov in aktivnosti za znižanje inflacije in stabilizacijo gospodarstva, program
konsolidacije nepokritih notranjih dolgov z namenom, da bi
jih odpravili ter program konsolidacije zunanje likvidnosti.
Hkrati je predlagal tudi osnutek zakona o spremembah in
doplnitvah zakona o deviznem poslovanju. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je temeljito obravnaval in analiziral vse te
dokumente in ob tem zavzel stališča ter jih predložil Skupščini. O teh dokumentih in naših stališčih boste danes razprav, Ijali ter se do njih opredeljevali.
Iz vsebine programa ukrepov je razvidno, da z njim Zvezni
izvršni svet nudi nekakšno zasnovo razvojnega programa, ki
naj bi odpravil temeljne sistemske, dolgoročne, strukturne in
tudi tekoče vzroke gospodarske nestabilnosti. Med temi sicer
navaja inflacijo, ki pa tako ni postavljena v ospredje kot
poglavitni problem sedanjega gospodarskega trenutka in na
katerem bi bilo potrebno takoj angažirati vse razpoložljive
kadrovske in materialne zmogljivosti.
Glede na naravo naše gospodarske nestabilnosti smo pričakovali, da bo program izrazito usmerjen v zagotavljanje večje
vključenosti jugoslovanskega gospodarstva v mednarodno
delitev dela in da bo tako zagotovil za izvozno ekspanzijo
potrebne pogoje, oziroma odstranil obstoječe ovire. Predloženi program pa le skromno poudarja izvozno politiko in
računa predvsem na dinamično rast družbenega proizvoda in
domače akumulacije. Slednja naj bi bila dosežena predvsem
z odlaganjem plačil dolga, ki ga ima Jugoslavija do tujine.
Z dolgoročnim reprogramiranjem zunanjih kreditov naj bi se
delež deviznega priliva, potrebnega za odplačevanje tujih
kreditov, tako glavnice kot obresti, od sedanjih preko 45%
zmanjšal pod 25%. Večja razpoložljiva sredstva naj bi se po
tem predlogu usmerila v proizvodnjo, ki je uvozno nezahtevna
in ki lahko prispeva k rasti družbenega proizvoda, ter v proizvodnjo, ki nadomešča uvoz. Taka temeljna usmeritev programa ni niti ofenzivna izvozna politika, niti primefen razvojni
program za izhod iz sedanje krize. Takšen pristop tudi
dopušča delovanje sedanjega deviznega sistema brez bistvenih sprememb v tečajni politiki in v politiki strukturiranja
izvoza glede na način plačevanja (konvertibila, kliring). To
tudi omogoča zadrževanje obstoječega sistema uvoza, temelječega na blagovnih režimih oziroma na kvantitativnih omejitvah. Nezahtevna zasnova plačilno bilančnega prilagajanja
vzpodbuja naslonitev predvsem na Mednarodno banko za
obnovo in razvoj in na mednarodni monetarni fond, s katerimi
stopa v neposredne kreditne odnose sama država. To pa
pomeni nadaljevanje dosedanjih teženj po izoliranju temeljnih gospodarskih subjektov od mednarodnih finančnih trgov
priloga poročevalca

in njihovo postavljanje v še večjo odvisnost od države v eni od
najpomembnejših poslovnih funkcij.
V Izvršnem svetu smo si enotni, da tak koncept ni sprejemljiv, saj ne vodi niti v večjo izvozno naravnanost, niti v razvoj
tržnega gospodarstva doma. Dalje ocenjujemo, da program
ne predstavlja celote, grajene na konceptu odprtega tržnega
gospodarstva z zelo jasnimi vzročnoposledičnimi ukrepi ekonomske politike, razvojne politike in dograjevanja gospodarskega sistema. Vse preveč temelji na pretiranem administrativnem prerazporejanju dohodka, vključno s takšnim načinom
razreševanja socialnih vprašanj, ki ne vodi k povečevanju
odgovornosti in učinkovitosti temeljnih subjektov tako
v gospodarstvu kot v družbenih dejavnostih in v upravi.
Program, ki gaje predložil Zvezni izvršni svet, predpostavlja
predlagane spremembe ustave, zakona o združenem delu ter
drugih predpisov, kot gotovo dejstvo, na kar je v njegovem
uvodu še posebej opozorjeno. V nekaterih delih pa potrebne
spremembe ustave celo širi. Sklicuje se na posamezne strategije razvoja nekaterih področij gospodarstva, za katere v Sloveniji enotno ugotavljamo, da so sistemsko vprašljive, poleg
tega pa tudi vsebinsko neusklajene.
Dejstvo, da se predloženi program veže na dograjevanje
ustavnega in gospodarskega sistema, ki še niti ni v javni
razpravi, mu jemlje nujno potrebno lastnost - to je sposobnost motiviranja vseh za takojšnjo izvedbo najbolj nujnih
ukrepov. Že samo dejstvo, da program vsebuje 120 točk,
ukrepov, usmeritev za delovanje, idej, kaže na njegovo nekonsistentnost in neprilagojenost aktualni držbenoekonomski situaciji.
Program, ki ga ta hip potrebujemo in brez katerega ne
bomo izšli iz težav, zlasti pa ne bomo uspeli ustaviti nezadržne rasti inflacije, bi moral izhajati iz obstoječe ustavne
ureditve, ne«pa vnašati v razprave o ustavnih in gospodarskih
spremembah nove negotovosti tako glede institucionalnega
okolja kot tudi tistih poslovnih odločitev, ki jih naše organizacije v tem momentu že oblikujejo in sprejemajo za naslednje
leto. Tako pa v odnosu na ustavne spremembe predpostavlja,
da bodo te sprejete in tako povsem ignorira razpravo o njih ter
že opredeljena spoznanja, po katerih je jasno, da bodo nekatere predložene ustavne spremembe zahtevale še temeljite
proučitve.
Tudi sam postopek priprave programa je bil po oceni Izvršnega sveta neustrezen, saj ustrezni organi iz republik in
pokrajin sploh niso bili vključeni pri oblikovanju programa, še
zlasti pa je v predloženih ukrepih opazna odsotnost strokovnega dela ekonomske znanosti. Način posredovanja programa v razpravo pa je povzročil precejšnjo škodo in nemir.
Izhajajoč iz spoznanja, da noben od programov zvezne vlade
v zadnjih letih »ni prinesel nič dobrega«, so gospodarski
subjekti v pričakovanju vsebine, ki ni bila dostopna javnosti
odreagirali precej antistabilizacijsko, s čemer so se še povečali inflacijski pritiski.
Program je opredeljen kot antiinflacijski, vendar njegovo
proučevanje kaže, da predvsem zaradi njegove administrativno distributivne naravnanosti ne bo zagotovil pogojev za
zmanjšanje inflacije, še več, zaradi svoje necelovitosti in
nekaterih ukrepov, lahko celo prispeva k povečanju inflacije.
Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tako zasnovanega
programa ne more podpreti, čeprav hkrati tudi sodi, da nam je
program za zaustavitev inflacije in stabilizacijo gospodarstva
nujno potreben. V naši današnji razpravi o njem moramo
upoštevati tudi ekspoze predsednika Zveznega izvršnega
sveta, ki je poudaril njegovo odprtost za kritične pripombe in
predloge. Računamo s tem in verjamemo, da bo Zvezni izvršni
svet po razpravi o njem pripravil in predložil Skupščini SFRJ
bistveno spremenjen in dopolnjen program. Vendar bo moral
biti zasnovan drugače, usmerjen v pospeševanje izvoza in
tržno gospodarstvo, obenem pa strukturiran tako, da bodo
v njem razmejeni in usklajeno programirani kratkoročni, dolgoročni ukrepi in posebej potrebne reforme posameznih
delov gospodarskega sistema. Pri njegovi pripravi bi bilo
potrebno vključiti tudi stroko za njegov sprejem pripraviti
ustrezno politično klimo, nato pa ga sprejeti in brez omahovanja tudi izvajati.
Glede na vzroke naše gospodarske krize je po mnenju
slovenskega izvršnega sveta nujno, da mora program biti
izrazito izvozno naravnan. Povečanje proizvodnje in rast družbenega proizvoda morata temeljiti na večjem vključevanju
gospodarstva v mednarodno delitev dela, kar naj bi zagotavpriloga poročevalca

ljalo tako potreben devizni priliv za odplačilo tujih kreditov,
kot tudi omogočalo preverjanje poslovnih odločitev, kvalitete
gospodarjenja in pravilnosti strategije razvoja na zahtevnih
tujih trgih, pa tudi hitrejši prenos tehnologij in uspešnih
organizacijskih modelov. Selekcija v hudi mednarodni konkurenci pa bo povratno delovala na izbor pravih smeri prestrukturiranja domače proizvodnje. To pa zahteva tudi takojšnje
spremembe deviznega sistema in to na način, kot ga je Slovenija in preko Gospodarske zbornice Jugoslavije tudi celotno
združeno delo Jugoslavije, že predložilo.
Da pa bi se naše gospodarstvo lahko kvalitetno in enakopravno vključevalo v svetovne trge, bi moral program ostro
prelomiti z težnjami po krepitvi centralizma, etatizma in administracije ter zagotoviti pogoje za postopen prehod k tržnemu
gospodarjenju, v katerem bodo organizacije združenega dela
same nosile dobre in slabe posledice svojih poslovnih odločitev.
Takšnemu pristopu je potrebno prirediti tudi vse ukrepe
tekoče ekonomske politike, zlasti še na kreditno-monetarnem področju.
Srednjeročni in dolgoročni ukrepi, ki bi sodili v drugi sklop
programa, bi morali izhajati iz potrebe po opiranju na lastne
sile v razmerah odprte ekonomije in družbe. Preveriti bi bilo
tudi treba usmeritve v družbenem planu Jugoslavije z vidika
koncepta odprtega gospodarstva in z vidika odgovornosti
republik in pokrajin za oblikovanje razvojne politike na ravni
Jugoslavije. Prav tako tudi spremembe na področju primarne
delitve in cen, davčnega sistema in davčne politike, financiranje skupne in splošne porabe, stanovanjske in socialne politike, ki imajo reformni značaj, zahtevajo redno proučitev tako
z vidika ekonomske logike kot tudi z vidika predpostavk, ki so
zanje potrebne ter ciljev, ki se želijo z njimi doseči.
Socialna politika, kot pomemben spremljajoči element stabilizacije, mora biti zasnovana tako, da ji stabilizacijska politika ne bo podrejena, pri tem pa je nujno potrebno upoštevati
ustavne in z zakoni določene pristojnosti in odgovornosti
republik, pokrajin in občin, kakor tudi že uveljavljene rešite
glede na stopnjo družbenoekonomske razvitosti posameznih
okolij.
Program ne more graditi na enotnih rešitvah glede na
različnosti v doseženi razvojni stopnji, materialni opremljenosti in doseženi produktivnosti gospodarjenja v posemeznih
republikah in pokrajinah. Skladno s tem se za posamezna
področja v zvezni skupščini republike in pokrajini lahko dogovorijo za skupne interese jn cilje pa tudi osnove, izvajanje
politike pa prilagodijo svojim razmeram in možnostim, upoštevaje pri tem sprejemljiv obseg solidarnosti.
Podobne pomanjkljivosti kot programu ukrepov in aktivnosti za obvladovanje inflacije in stabilizacijo gospodarstva
lahko očitamo tudi ostalim predloženim dokumentom, ki jih
danes obravnavate, kar kaže, da so pri njihovih sestavljalcih
prevladale usmeritve, ki še vedno izhod iz gospodarske krize
vidijo v večanju pristojnosti zveznih organov in v postavljanju
gospodarstva v preveliko odvisnost od administrativnih
ukrepov.
Program ukrepov za razreševanje oziroma odpravljanje
notranjih dolgov dobro analizira stanje in tudi predloženi
ukrepi so v načelu sprejemljivi, vendar pa njihova konkretizacija ni dosledno izpeljana. Kljub opredelitvi predlagatelja, da
s temi ukrepi namerava povečati samostojnost temeljnih
gospodarskih subjektov in uveljavljanje tržnih zakonitosti,
ugotavljamo, da posamezni ukrepi ne vodijo v to smer. Poglavitna pomanjkljivost programa ukrepov za sanacijo notranjih
dolgov je v odsotnosti takih rešitev, ki bodo preprečevale
nadaljnje nastajanje raznih »dubioz« in izgub v bodoče.
Predloženi program konsolidacije zunanje likvidnosti predpostavlja predvsem povečano finančno pomoč tujih kreditorjev. Skupaj z ostalimi dokumenti pa ne pomeni, da bi se ta
povečana pomoč izkoristila za usposobitev gospodarstva za
večji izvoz, temveč je tudi tu prisotna predvsem uvozno subjektivna usmeritev. S tem, da program predvideva ob 3,2%
rasti družbenega proizvoda le za okoli 5% rast izvoza v bistvu
pomeni le odlaganje problema odplačila zunanjih dolgov na
kasnejša leta. Zato poudarjamo, da bo sprejem in realizacija
takšnega programa, ki možnosti za odplačila tujih kreditov ne
vidi v hitrem in bistvenem povečanju izvoza in deviznega
priliva, predstavljala le kratkotrajno zmanjšanje pritiskov
pomanjkanja deviz za gospodarjenje, ne bi pa zagotovila
ustrezne izvozno ekspanzivne usmeritve, ki bi nas usposobila,
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da bi kasneje dolgove tudi začeli vračati.
Glede na takšno naravnanost antiinflacijskega programa,
programa konsolidacije zunanje likvidnosti pa še posebej, so
povsem razumljive vendar iz istih razlogov nesprejemljive
rešite, ki jih Zvezni izvršni svet ponuja za dograjevanje deviznega sistema.
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o deviznem poslovanju namreč ne daje instrumentov, ki bi
spodbujali organizacije združenega dela k večjemu izvozu.
Zato je tudi povsem nesprejemljiva trditev predlagatelja da je
pri oblikovanju predloženih rešitev sledil zahtevam, ki sta jih
podala Gospodarska zbornica Jugoslavije in naša Skupščina,
ki sta se zavzeli za to, da bi izvozniki samostojno razpolagali
z določenim deležem ustvarjenega deviznega priliva za svoje
potrebe in za poterebe v reprodukcijski verigi. Zvezni izvršni
svet s predlaganimi spremembami ponuja le uvrstitev pretežnih izvoznikov v prvo prioriteto plačil v tujino, pri čemer naj bi
se v to prioriteto vključili le z določenim odstotokom dodeljenih uvoznih pravic. Menimo, da se na ta način položaj izvoznikov ne bi v ničemer izboljšal, saj nam praksa letošnjega in
lanskega leta kaže, da je tekoči devizni priliv komaj zadoščal
že za odplačilo fiksnih in garantiranih obveznosti, ki so doslej
bile opredeljene kot prva prioriteta. Prav tako se s tem ne bi
okrepila samostojnost in odgovornost organizacij združenega dela za izvoz in ustvarjanje pogojev za lastno reprodukcijo in reprodukcijo v reproverigah. Tako je temeljna razlika
koncepta Zveznega izvršnega sveta v primerjavi s predlaganimi spremembami s strani naše Skupščine v tem, da slednji
temelji na izvozni usmeritvi vsake organizacije združenega
dela, medtem ko koncept predlagatelja združuje kot osnovo
distribucijo uvoznih pravic, korigiranih z izvozom in deviznim
prilivom in s tem ohranja administrativno urejanje izvozno— uvoznih tokov. Upoštevajoč tudi ostale rešitve sprememb
deviznega zakona, predvsem odnos do tečajne politike in
odpiranja v svet, pa lahko celo ugotovimo, da bi uveljavitev
predložene novele zakona relativno še poslabšala položaj
izvoznikov.
Upoštevajoč vse povedano in glede na izhodišča, strukturo *
dinamiko ukrepov in vsebino predloženih dokumentov
menimo, da ponujenih načinov za izhod iz obstoječe družbenogospodarske krize, tako kot so sedaj predstavljeni ni
mogoče podpreti. Uveljavljati je potrebno pripombe ki jih
predlagamo, z nekaterimi izmed njih pa tudi pogojevati sprejem predloženih dokumentov v zvezni skupščini. Med njimi je
vrsta konkretnih predlogov, ki bi jih z dopolnitvijo lahko
oblikovali v konsistenten, motivacijski in realen antiinflacijski
program.
Vf® naved
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planskih usmeritev in ciljev v naslednjem letu. Pri tem pa
moramo ugotoviti, da je kasnitev z opredeljevanjem poaojev
gospodarjenja v naslednjem letu letos v primerjavi s prejšnjimi leti še večja, spremlja pa jo tudi precejšnja zmeda v zvezi
z dograjevanjem sistema, h kateri v dobršni meri prispeva tudi
predloženi program Zveznega izvršnega sveta.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije vam je danes predložil
osnutek resolucije za leto 1988, ki je pripravljena na podlagi
v Skupščini sprejetega poročila o izvajanju družbenega plana
SR Slovenije za obdobje 1986-1990. Osnutek je nastal v razmerah, ko so pogoji gospodarjenja, ki se oblikujejo na ravni
federacije še povsem neopredeljeni in je zato oblikovanje
politike razvoja v republiki, upoštevaje njeno odgovornost za
lasten in skupen razvoj v Jugoslaviji, bistveno oteženo.
Kljub temu smo se odločili, da že danes predložimo Skupščini osnutek resolucije in s tem odpremo razpravo o njej,
hkrati pa se s tem vključujemo v proces priprav programov
letnih planov v organizacijah združenega dela, samoupravnih
interesnih skupnostih in občinah ter oblikovanje sporazumov
dogovorov, ukrepov in drugih planskih aktov za uresničevanje politike družbenega plana v letu 1988.
Ob tem pa smo si zadal nalogo, da mora resolucija za
naslednje leto biti kratka, jasna in mobilizacijska in je ta čas
ne smejo obremenjevati neznanke, ki zadevajo opredeljevanje
pogojev gospodarjenja na zveznem nivoju. Slonela naj bi na
viziji razvoja Slovenije v naslednjem letu, kot jo je ta čas
mogoče videti in kot izhaja iz ugotovljenega stanja. Jasno pa
je, da se bo v končni fazi ta dokument moral soočiti s strate4

gijo razvoja Jugoslavije v naslednjem letu, kot jo bo opredeljevala zvezna resolucija.
Resolucija o politiki uresničevanja srednjeročnega družbenega plana naše republike v naslednjem letu sloni predvsem
na zagotovitvi hitrejše preobrazbe gospodarstva in družbenih
dejavnosti. Nikakor ni več mogoče povečevati obremenjenosti gospodarstva. Sistematično bo potrebno povečati družbene in gospodarske možnosti za prilagajanje in prestrukturiranje proizvodnje ob znižanju stroškov, vsestranski razmahnitvi in izkoristku inovativne dejavnosti, poslovne iniciative in
naraščanju produktivnosti družbenega dela nasploh.
Skladno s tem bomo v naslednjem letu morali voditi tako
politiko do zadovoljevanja osebnih, skupnih in splošnih
potreb, da bomo realno ohranili v letošnjem letu dosežene
nivoje, ves porast družbenega proizvoda pa usmerili v akumulacijo. V zvezi s tem moramo tudi preprečiti širjenje pravic na
področju splošne in skupne porabe ter zagotoviti njihovo
prestrukturiranje v smeri kvalitetnejših uslug, večje racionalnosti in boljše organizacije v pogojih realno enakih sredstev
za skupno in splošno porabo.
Rast osebnih dohodkov bo treba odločneje vezati na rast
produktivnosti.
Nadaljnja rast izvoza na konvertibilno področje in izboljšanje njegove strukture, hitrejše kroženje in koncentracija kapitala ter njegova učinkovitejša uporaba, vzpostavitev pogojev
za to, da se pritegnejo v produktivne naložbe poleg tujih tudi
sredstva občanov, preseganje tehnološkega zaostajanja,
hitrejši razvoj drobnega gospodarstva, ustavitev rasti zaposlovanja predvsem nekvalificiranih delavcev, zmanjševanje
neproduktivnih delovnih mest, hitrejše inoviranje proizvodnih
programov ter izdelkov, zniževanje proizvodnih stroškov, stimulativnejše obdavčenje ter utrjevanje ustavnosti in zakonitosti so osnovne usmeritve v osnutku resolucije za naslednje
leto, ko naj bi dosegli 2,5% rast družbenega proizvoda
v gospodarstvu. Ob zadržanju realnega obsega sredstev
skupne, splošne in osebne porabe ter ob predpostavki, da se
bo za vse oblike porabe razpoložljivi del družbenega proizvoda SR Slovenije tudi zaradi finančne konsolidacije gospodarstva zmajšal od današnjih 89% na 87% bi s tem lahko
zagotovili za 10% višjo akumulacijo gospodarstva od letošnje,
s čimer bi se njena udeležba v strukturi družbenega proizvoda
povečala za 1 odstotno točko (iz 9% v letu 1987 na 10% v letu
1988).
V resoluciji je predviden poseg na področje infrastrukture,
kjer se razvoj ne uresničuje in to v organizacijskem, upravljalskem in materialnem pogledu. Tak poseg, ki bo omogočil
ustrezno organizacijsko in upravljalsko fleksibilnost ter učinkovitost v pogojih ničelne realne rasti finančnih sredstev, bo
potreben tudi na področju družbenih dejavnosti.
V resoluciji se opredeljujemo za učinkovitejši razvoj manj
razvitih področij Slovenije, za pretehtano dopolnjevanje srednjeročnega in dolgoročnega plana, še posebej njegovih prostorskih sestavin. V osnutku resolucije opredeljujemo tudi
politiko na področju varstva okolja.
Posebej opredeljujemo v osnutku resolucije tudi socialno
politiko, ki bo v pogojih prestrukturiranja gospodarstva in
ničelni rasti zaposlovanja morala odigrati pomembno vlogo
pri zmanjševaju napetosti v družbi.
Eden izmed pomembnih dokumentov, ki je prav tako kot
osnutek resolucije pripravljen v času, ko še niso znane zvezne
usmeritve glede oblikovanja rasti splošne porabe, sledi pa'
republiškim usmeritvam, je tudi osnutek zakona o proračunu
SR Slovenije za leto 1988.
Kot osnovno izhodišče pri oblikovanju proračunske porabe
v naslednjem letu nam je bila predvidena štirikratna poraba
zadnjega kvartala leta 1987. V primeru, da bi bila ob obravnavi
zvezne in republiške resolucije v Skupščini SR Slovenije izoblikovana in sprejeta druga izhodišča, bo Izvršni svet v fazi
predloga ta izhodišča tudi upošteval.
Zato Izvršni svet predlaga, da Skupščina SR Slovenije
obravnava predlog za izdajo z osnutkom zakona o proračunu
SR Slovenije za leto 1988 na sejah zborov 20. novembra.
Razpravo o njem še pred obravnavo osnutka resolucije predlagamo, da bi proračun - še pred koncem leta lahko sprejeli.
Predlagam, da sprejmete stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k:
- programu ukrepov in aktivnosti za znižanje inflacije in
stabilizacijo gospodarstva;
priloga poročevalca

- programu konsolidacije nepokritih dolgov z ukrepi;
- programu'- konsolidacije zunanje likvidnosti in
- osnutku zakona o spremembah iri dopolnitvah zakona
o deviznem poslovanju,
ki jih je predložil v razpravo Zvezni izvršni svet ter odločitev,
da se o osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbe-

nega plana SR Slovenije v letu 1908 začne razprava, na osnovi
katere bo Izvršni svet, ob upoštevanju v Skupščini SFR Jugoslavije izoblikovane resolucije za leto 1988 ter sklepov o ostalih za razvoj v prihodnjem letu pomembnih dokumentih, pripravil predlog resolucije za naslednje leto.

OSNUTEK RESOLUCIJE
o politiki uresničevanja družbenega piana SR
Slovenije za obdobje 1986—1990 v letu 1988 (ESA352)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 76. seji dne 2.
novembra 1987 obravnaval:
- OSNUTEK RESOLUCIJE O POLITIKI URESNIČEVANJA DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE
1986-1990 V LETU 1988, ki vam jo pošiljamo v obravnavo
na podlagi prve alinee 215. člena, 222. in 253. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Milivoj SAMAR, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za družbeno planiranje,
- Tomaž ERTL, član Izvršnega sveta in republiški
sekretar za notranje zadeve,
- Milan JELENC, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za promet in zveze,
- Vladimir KAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kulturo,
- Alojz KLEMENCIČ, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve,
- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Stane KOTNIK, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za borce in vojaške invalide,
- Gvidon KACL, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za energetiko,
- Janko KUŠAR, član Izvršnega sveta in republiški
sekretar za ljudsko obrambo,
- dr. Dinko LESKOVŠEK, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno
varstvo.

- Bogomila MITIČ, članica Izvršnega sveta in predsednica Republiškega komiteja za turizem in gostinstvo,
- Franci PIVEC, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter
telesno kulturo,
- dr. Miha RIBARIČ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za zakonodajo,
- Judita ARKO-RAKOVEC, članica Izvršnega sveta in
sekretarka Sekretariata za kadrovska vprašanja v Izvršnem
svetu Skupščine SR Slovenije,
- Uroš SLAVINEC, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo,
- Cvetka SELŠEK, članica Izvršnega sveta in predsednica Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje,
- Jože STRLE, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za drobno gospodarstvo,
- Rudi SEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za financel
- Marjan ŠIFTAR, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za informiranje,
- Peter TOŠ, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za delo,
- Erik VRENKO, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost in tehnologijo,
- Tomaž VUGA, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora,
- Janez ZAJC, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za pravosodje in upravo,
- Franc JAMŠEK, direktor Zavoda SR Slovenije za
družbeno planiranje,
- Anton PENGOV, direktor Republiške uprave za družbene prihodke.

Osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990
v letu 1988 je pripravljen na podlagi Poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju
Družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990 in stališč Skupščine SR Slovenije ob
obravnavi tega poročila.
Po zakonu o sistemu družbenega planiranja in
družbenem planu SR Slovenije morajo ob osnutku
resolucije pristojni organi samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti
predložiti osnutke spremljajočih aktov ter osnutke
potrebnih ukrepov oziroma predpisov in dogovorov, ki jih je treba sprejeti za uresničevanje družbenega plana SR Slovenije v prihodnjem letu.
Na podlagi razprav v Skupščini SR Slovenije, v
samoupravnih oganizacijah in skupnostih, v družbenopolitičnih organizacijah in Gospodarski zbornici Slovenije pripravi Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije predlog resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije v prihodnjem
letu s predlogi spremljajočih aktov in predlogi
potrebnih ukrepov.

Osnutek resolucije nastaja v razmerah, ko so
pogoji gospodarjenja, ki se oblikujejo na ravni
federacije še povsem neopredeljeni. Osnutka
zvezne resolucije še ni, v razpravi pa so Program
ukrepov in aktivnosti za znižanje inflacije in stabilizacijo gospodarstva, Predlog programa konsolidacije zunanje zadolženosti, Nekriti notranji dolgovi
in možnosti za njihovo eliminacijo ter Osnutek
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
deviznem poslovanju. V takih razmerah je oblikovanje politike razvoja v republiki, upoštevaje
njeno odgovornost za lasten in skupen razvoj,
bistveno oteženo. V nadaljnjem delu bo zato v
. resolucijo potrebno vgraditi vse tiste elemente
ekonomske in razvojne politike, ki bo oblikovana
na ravni federacije in ki pogojujejo razvoj v SR
Sloveniji in na tej podlagi izoblikovati realen
pogram preobrazbe gospodarske in družbene
strukture ter konsolidacije gospodarstva, ki je
vgrajen v osnutek resolucije. Zato naj bi resolucijo
sprejeli po sprejemu zvezne resolucije v Skupščini
SFRJ.

1. Resolucijo o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986-1990 v letu 1988 oblikujemo v pogojih poglab-'
Ijanja ekonomske in družbene krize, v kateri so delovni ljudje
in občani soočeni z visoko inflacijo, ki razgrajuje motive in
ustvarjalne napore delavcev v organizacijah združenega dela
za doseganje kakovostnih sprememb v gospodarjenju in delu
in zožuje možnosti za uveljavljanje njihove samoupravne podjetniške funkcije, pri občanih pa povzroča nemir, negotovost
in nezaupanje v sposobnost odgovornih družbenih dejavnikov za oblikovanje in uresničevanje učinkovite stabilizacijske
politike. Občutek ogroženosti množi zahteve po solidarnosti,
hkrati pa povečuje odpor do nje. Še posebej se zaostrujejo
razmere v delu slovenske industrije, ki zaostaja v svoji tehnološki, kadrovski in organizacijski prenovi in tako izgublja svoj
tržni položaj doma in v svetu.
Ekonomska nestabilnost povzroča upadanje dinamike rasti
proizvodnje in izvoza, ogroža preskrbljenost reprodukcije in
trga, zožuje materialne in finančne možnosti gospodarstva,
družbenih dejavnosti in uprave za njihovo tehnološko!
kadrovsko m organizacijsko preobrazbo, povečuje izgube, ki
glede na višino in alokacijo vnašajo nove probleme v nekatera
razvojna območja v SR Sloveniji in otežujejo uresničevanje
politike skladnejšega regionalnega razvoja, ter stopnjuje pritisk na samoupravno in družbeno okolje za socializacijo
posledic lastnih poslovnih in investicijskih odločitev v preteklosti kot tudi posledic širjenja administrativne regulacije s
poudarjeno državno-plansko logiko.
Negotovosti povzroča tudi obstoječi informacijski sistem,
zlasti na področju ekonomskih odnosov s tujino, finančnega
in bančnega sistema ter na področju oblikovanja in razporejanja celotnega prihodka in dohodka, ki v nasprotju s pričakovanji ne daje ustreznih podlag za odločanje niti v organizacijah združenega dela niti pri oblikovanju ukrepov ekonomske
in razvojne politike.
Zaostrene razmere zahtevajo organizirano ukrepanje za
njihovo razreševanje. Neobhoden je vsejugoslovanski antiinflacijski in stabilizacijski pristop v Resoluciji o politiki uresničevanja družbenega plana SFR Jugoslavije za obdobje 19861990 v letu 1988 na konceptu odprtega izvozno usmerjenega
gospodarstva, tržne logike, večji samostojnosti in odgovornosti temeljnih subjektov gospodarjenja za njihov razvoj ter
odgovornosti republik in pokrajin za lasten in skupen razvoj
SFR Jugoslavije.
2. Upoštevaje gospodarske in družbenopolitične spremembe, do katerih prihaja v svetu, se bo SR Slovenija pri
uresničevanju ekonomske in razvojne politike v letu 1988 v še
večji meri kot doslej osredotočila na ključno naravnanost
straoegije potrjene v Skupščini SR Slovenije ob Poročilu
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju Družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v smislu
odpiranja v svetovni in evropski prostor ter pospešenega
vključevanja v mednarodno delitev dela. To bo tudi izhodišče
uresničevanja strategije pospešenega tehnološkega razvoja
in oblikovanja novega razvojnega ravnotežja:
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ukrepanja pri reševanju problematike presežnih delavcev ter
njihovega prehoda na nove programe;
— za oblikovanje sistema in politike, ki bo ob tržnem vrednotenju omogočal večjo mobilnost in racionalnejšo razporeditev ter uporabo vseh produkcijskih tvorcev;
~ za hitrejše in raznovrstnejše ustanavljanje novih delovnih organizacij ter
— za racionalnejšo in inventivnejšo organiziranost samoupravnih, poslovnih in upravnih sistemov.
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- na ustvarjanju sistemskih, ekonomskih, kadrovskih,
organizacijskih in drugih pogojev za doseganje višje rasti
proizvodnje in izvoza blaga in storitev na konvertibilna področja in izboljšanju kakovosti ponudbe in poslovnosti v odnosih s tujino ter s tem k doseganju višjih cenovnih razredov v
izvozu blaga in storitev;
- na ekonomskem motiviranju koncentracije in hitrejšeqa
pretoka družbenega kapitala ter pridobivanja zasebnih doma6

čih in tujih sredstev za programe, s katerimi bo moč uresničiti
usmeritev na preseganje tehnološkega, kadrovskega in organizacijskega zaostajanja ter uveljaviti kakovostne premike v
strukturi gospodarstva, v izobraževanju, v raziskovalnem delu
in v drugih dejavnostih;
- na zagotavljanju stabilnejših pogojev in ekonomski
vzpodbudi za rast proizvodnje v pridelavi in predelavi hrane;
- na vzpostavitvi možnosti za konsolidacijo organizacij
združenega dela tudi z prenosom dela družbenih sredstev, s
katerimi gospodarijo v enote drobnega gospodarstva družbenega in zasebnega sektorja kot načina zagotavljanja nove
produktivne zaposlenosti in ohranjanja globalnega obsega
zaposlenosti;
- na načrtnem opuščanju oziroma čiščenju proizvodnih
programov in zmanjšanju števila zaposlenih, še posebej na
delih nizke zahtevnostne stopnje v bazični industriji,proizvodnji električnih strojev in aparatov, strojegradnji, proizvodnji
prometnih sredstev in lesni industriji ter na opuščanju administrativnih opravil v gospodarstvu in negospodarstvu in s tem
zmanjševanje števila zaposlenih pri teh opravilih;
- na zmanjševanju domačega povpraševanja z delitveno
politiko in motiviranjem produktivnih naložb;
- na odstranjevanju sistemskih ovir za hitrejše prilagajanje
in prestrukturiranje proizvodnje, za znižanje stroškov in za
uveljavljanje inovacij ter naraščanje produktivnosti družbenega dela;
- na konkretnih ukrepih za pospeševanje ustanavljanja in
poslovanja novih enot drobnega gospodarstva, zlasti v terciarnih dejavnostih, na področju finančnega in poslovnega
svetovanja in inženiringa ter na področju drugih intelektualnih storitev;
- na prednostnem reševanju posameznih nalog s področja
varstva okolja, ki pomenijo sanacijo obstoječih žarišč onesnaževanja in so pogoj za reprodukcijo;
- na zagotavljanju stabilnejšega in učinkovitejšega pravnega sistema, temelječega na spoštovanju načela ustavnosti
in zakonitosti , uveljavljanju pravne države, upoštevanju tržnih zakonitosti in zagotavljanju smostojnosti gospodarskih
subjektov, ter na krepitvi obrambne in samozaščitne sposobnosti družbe.
II.
4. Prve globalne ocene kažejo, da bi bilo možno v letu 1988
doseči približno 2% realno rast celotnega družbenega bruto
proizvoda.
K takšni realni rasti bo moral največji delež prispevati tisti
del proizvodnje, ki bo realiziran s prodajo proizvodov in
storitev na tujih trgih. S povečanjem celotnega izvoza blaga in
storitev za okoli 4,7%, v tem okviru konvertibilnega izvoza za
okoli 5,5%, bi se povečal delež družbenega bruto proizvoda,
realiziranega na tujih trgih na okoli 15,5%. Takšna rast proizvodnje in izvoza zahteva za okoli 3,4% večji uvoz blaga in
storitev oziroma za okoli 3,7% večji konvertibilni uvoz. S tem
bi v menjavi s tujino SR Slovenija dosegla suficit. Taka usmeritev bi omogočila izrabo dela kapacitet, za katere na domačem trgu ne bo dovolj plačilno-sposobnega povpraševanja.
Ocenjujemo, da se celotni materialni stroški v gospodarstvu
ne bodo povečali več kot za 1,5%. Ob tako izboljšani ekonomičnosti bi se družbeni proizvod povečal realno za okoli
2,5%. K takšni rasti družbenega proizvoda naj bi prispevalo
povečanje proizvodnje v industriji za okoli 2,4%, povečanje
obsega kmetijske proizvodnje za okoli 2,5%, realni obseg
gradbene dejavnosti naj bi se povečal za okoli 6%, obseg
prometa v trgovini bi se ohranil na realni ravni leta 1987, v
prometu in zvezah bi dosegli okoli 2% povečanje obsega
toritev, v gostinstvu in turizmu za 2% povečanje obsega prometa, v obrti pa za okoli 5% večjo proizvodnjo.
Po sedaj razpoložljivih izračunih in ocenah bo v letu 1988
pris o do zmanjšanja deleža razpoložljivih sredstev za vse
oblike končne potrošnje v SR Sloveniji v ustvarjenem družbenem proizvodu. Delež razpoložljivih sredstev za potrošnjo se
bo po sedanjih ocenah zmanjšal od okoli 89% v letu 1987 na
okoli 87% družbenega proizvoda v letu 1988. Realni obseq
razpoložljivih sredstev za vse oblike končne potrošnje v SR
Sloveniji bo tako ob 2,5 %-ni rasti družbenega proizvoda v
letu 1988 ohranil raven iz leta 1987.
Upoštevaje takšne globalne okvire razpoložljivih sredstev bi
v prihodnjem letu bilo treba v politiki delitve podrediti tekočo
priloga poročevalca

porabo realni rasti celotnih sredstev za reprodukcijo. To bi
omogočilo vsaj 2% realno rast celotnih investicij v osnovna
sredstva, pri čemer bi se morale proizvodne investicije povečati vsaj za 2,5%, ob zmanjšani rasti neproizvodnih investicij.
Na oblikovanje delitvenih možnosti bo v letu 1988
pomembno vplivalo uveljavljanje postopnega prehoda izračuna pokojninske osnove na zadnje leto dela in hitrejša rast
upokojevanja, ki zahteva okoli 7,7°/o realno rast sredstev.
Ocene kažejo, da bi sredstva za zadovoljevanje skupnih,
splošnih potreb in za osebno porabo lahko ohranile realno
vrednost iz leta 1987 pri predvideni rasti dohodka od 2,5% do
3%. Za ohranitev realnih čistih osebnih dohodkov na zaposlenega bi morali takšno rast dohodka doseči ob največ 0,7%nem povečanju zaposlenosti.
Zaradi sprejetih sprememb v sistemu financiranja skupnih
in splošnih potreb v letu 1988 se bodo zmanjšale obveznosti iz
dohodka gospodarstva za zadovoljevanje skupnih in splošnih
potreb, povečale pa se bodo obveznosti iz bruto osebnih
dohodkov, tako da se bo kategorija bruto osebnih dohodkov
zaradi sprememb v sistemu realno povečala za okoli 14%.
Ob takih izračunih bi v gospodarstvu v globalu dosegli za
več kot 10% realno povečanje akumulacije, s čimer bo doseženo povečanje deleža akumulacije v doseženem dohodku
gospodarstva v globalu vsaj za 1 strukturno točko, to je od
okoli 9% v letu 1987 na preko 10% v letu 1988.
Gospodarski razvoj bomo pospešili tako, da bomo k domači
akumulaciji dodali tudi tujo. V ta namen bomo zgradili sistem
koncentracije prostih sredstev za naložbe, ki bo stimulativen
tako za posamezno organizacijo združenega dela kot za
družbo kot celoto.
III.
5. Usmeritve, ki jim bomo sledili, pomenijo poglobitev
usmeritev iz planskih aktov SR Slovenije in temeljijo na spoznanju, da bo približevanje k sektorskemu, regionalnemu in
generacijskemu razvojnemu ravnovesju SR Slovenije trajalo
nekaj let. Usmeritve in aktivnosti so naslednje:
5.1. Prehod v višjo kakovost gospodarjenja bo moč zagotoviti in izpeljati le z ekonomsko prisilo in tržno ekonomijo ter z
večjo odgovornostjo organizacij združenega dela za lastne
poslovne odločitve. Ne bomo podlegali pritiskom tistega dela
gospodarstva in drugih družbenih dejavnikov, ki izhoda ne
iščejo pri sebi in V svojih aktivnostih, temveč v prilagajanju
sistemskih in drugih pogojev njihovemu stanju in v iskanju
rešitev v inflatornem financiranju.
5.2. Na področju ekonomskih odnosov s tujino bomo povečevali konkurenčno sposobnost s povečevanjem učinkovitosti v proizvodnji z izborom zunanjemu trgu prilagojenih programov, z organiziranejšim nastopom na zunanjih trgih, z
ustreznejšo izvozno strategijo, ki jo bomo uresničevali s tem,
da
- bomo okrepili gospodarsko in znanstveno-tehnično
sodelovanje z državami EGS in EFTA, delovno skupnostjo
Alpe-Jadran in drugimi deželami;
- bosta Gospodarska zbornica Slovenije in Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije v koordinaciji s poslovnimi bankami v
SR Sloveniji skrbela, da se na podlagi ustreznih informacijskih podlag vzpostavi mehanizem vezave koriščenja uvoznih
pravic z realiziranim deviznim prilivom;
- bo del presežka prihodkov nad odhodki Narodne banke
Slovenije usmerjen za pospeševanje višjih oblik gospodarskega sodelovanja v obmejnih območjih in državah v razvoju.
5.3. Za uresničevanje skupnih ciljev in doseganje produktivne zaposlenosti bomo vodili tako naložbeno politiko in
politiko domače neproizvodne potrošnje, da
- bodo organizacije druženega dela razpoložljiva sredstva
za reprodukcijo uporabile za izboljšavo stukture lastnih virov,
hkrati bodo obseg proizvodnje oziroma poslovnih aktivnosti
prilagodile tem virom. V procesih združevanja sredstev in
alokacije bančnih sredstev bomo dali prednost izvoznim in
razvojno-tehnološkim programom s poudarkom na inoviranju
proizvodov kot tudi hitrejši porabi tujih sredstev in skupnih
naložb. Ob vsem tem bomo začeli z oblikovanjem mehanizmov dezinvestiranja in Umikanja družbenega kapitala iz
neperspektivnih proizvodenj in uporabo teh sredstev za
oblikovanje enot drobnega gospodarstva;
- se bo osebna potrošnja približevala usmeritvam družbenega plana, pri čemer bomo z mehanizmi delitvene politike
priloga poročevalca

zagotovili, da bo rast realnih osebnih dohodkov rezultat povečanja produktivnosti dela;
- še nekaj let ne bo moč bistveneje znižati obremenjenosti
gospodarstva ne da bi dodatno obremenili prebivalstvo z
davki, prispevki in/ali cenami. Odločitev o tem bo odvisna od
tega, kje lahko hitreje in učinkoviteje povečamo nagnjenost k
varčevanju (akumuliranju) ob hkratni učinkoviti uporabi teh
sredstev (investiranje), ki naj vpliva na izboljšano strukturo
stroškov, večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva, in
na produktivno zaposlovanje, kot tudi na hitrejše prestrukturiranje družbenih dejavnosti.
5.4. S politiko zaposlenosti bomo zagotovili večjo mobilnost, fleksibilnost in strokovno usposobljenost delavcev, to
pa so predvsem naloge organizacij združenega dela, skupnosti za zaposlovanje in gospodarskih zbornic, ki morajo
pripraviti ustrezne programe prekvalifikacij, dodatnega usposabljanja in prezaposlovanja že zaposlenih delavcev ter reševanja problemov presežnih zaposlenih delavcev in prestrukturiranja zaposlenih. Pomemben del nalog v tem pogledu mora
prevzeti tudi izobraževalni sistem, tako na področju izobraževanja odraslih, kjer se je treba neposredno odzvati zahtevam
kadrovskega prestrukturiranja, kot pri spremembi izobraževalnih programov, s katerimi je treba mlade ljudi pripraviti k
fleksibilnemu prehajanju v nove tehnološke in organizacijske
sisteme. Organizacije združenega dela bodo v ta namen načrtovale in vodile politiko zmanjševanja števila zaposlenih posebej nekvalificiranih delavcev - na obstoječih programih,
tako da bodo vsako leto prekvalificirale določen odstotek
zaposlenih, kar bodo financirale tudi iz lastnih sredstev, in jih
pripravile za zaposlitev na drugih programih. K temu bodo v
določeni meri prispevale tudi spremembe in dopolnitve
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ter zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
katerih uresničevanje bo zagotovilo, da problem presežnih
delavcev ne bo predstavljal ovire pri sanaciji, prestrukturiranju in prenehanju organizacij združenega dela. Na usmeritev
izobraževalnih organizacij v navedenem smislu bodo delovale
spremembe in dopolnitve zakona o usmerjenem izobraževanju.
5.5. Pri zadovoljevanju skupnih in splošnih potreb ne bomo
širili pravic, zato bomo
- preverili prioritete v zadovoljevanju skupnih potreb v
korist tistih področij, ki glede na doseženo raven razvitosti in
navad prebivalstva neposredno prispevajo k produktivnosti
družbenega dela;
- intenzivirali kakovostno preobrazbo družbenih dejavnosti,
zmogljivosti, ki presegajo zadovojevanje dogovorjenega programa pa koristili preko neposredne menjave dela;
- preoblikovali socialno politiko tako, da bo čimbolj ustrezala potrebam posameznih skupin prebivalstva in večanju
razvojnih potencialov družbe.
5.6. Za zagotavljanje tekoče preskrbe prebivalstva z osnovnimi izdelki bomo skupaj s proizvajalnimi in trgovinskimi
organizacijami združenega dela - nosilkami preskrbe, oblikovali republiške tržne blagovne rezerve.
V ta namen bomo usmerjali sredstva presežkov prihodkov
nad odhodki Narodne banke Slovenije, ugotovljena v zaključnem računu za 1987. leto in tekoče oblikovane presežke
prihodkov nad odhodki v 1988. letu za osnovno preskrbo z
živili in drugimi pomembnimi izdelki, za vzdrževanje rezerv
zdravil ter sanitetnega materiala, v skladu z obveznostmi iz
samoupravnih sporazumov o oblikovanju republiških tržnih
blagovnih rezerv, kakor tudi za zagotavljanje proizvodnje za
krepitev blagovnih rezerv.
6. Bistveno odstopanje pri uresničevanju nalog iz družbenega plana na področju materialne infrastrukture, zlasti prometa in zvez ter elektrogospodarstva, kljub sprejemu zakona
o združevanju dela sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letih 1987 do 1990, ki naj bi samoupravnim interesnim skupnostim zagotovil sredstva za razvoj,
se ne odpravlja.
Zato bodo pri pripravi dopolnitev in sprememb planskih
aktov SR Slovenije vse samoupravne interesne skupnosti
morale z analizo obrazložiti vzroke za odstopanja od planskih
nalog in pojasniti koncept razvoja na njihovih področjih, ki ga
bodo predlagale za sprejem v republiške planske akte. Vsekakor bodo zaradi neobvladanja procesa reprodukcije v infrastrukturnih sistemih, ki povzroča velike razvojne deformacije,
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ukrepi na področju samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje usmerjeni v izboljšanje upravljalskega
mehanizma, v definiranje notranjih planskih prioritet in v
odpravozaostajanja pri uresničevanju planskih naloa ob večjem upoštevanju tržne logike.
7. Razvoj družbenih dejavnosti, vključno s preoblikovanjem
organiziranost! in upravljanja, bo neposredno dogovorjen in
usklajevan v Skupščini SR Slovenije na podlagi kriterijev ki
bodo omogočali neposrednejši vpliv na delo družbenih dejavnosti ter njihovega hitrega preusmerjanja na ključna družbena in razvojna področja.
Zadovoljevanje osebnih, skupnih in splišnih potreb terja
hitrejšega dograjevanja enotnega informacijskega
sistema tudi ustrezno organizacijsko in upravljalsko fleksibilnost in povezavo strokovnih služb v državni upravi in samoupravnih interesnih skupnostih. Osrednja naloga teh strokovjauzb ne ,b0 v®c P^dvsem skrb za družbenoekonomski
Spremljan družbenih
potreb prebivalstva
*
Plesov in
8. Ocenjene materialne možnosti ne omogočajo realneaa
povečanja sredstev za zadovoljevanje osebnih, skupnih in
splosnih potreb, z izjemo sredstev SPIZ.
Razporejanje čistega dohodka in oblikovanje sredstev za
osebne dohodke bo v letu 1988 temeljilo na določilih družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno
urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SR
bloveniji in usmeritvah za uresničevanje družbenega dogoa
vora v letu 1988.
8.1 Letne usmeritve za uresničevanje družbenega dogovora bodo temeljile na naslednjih načelih:
- ob premajhnem oblikovanju družbenega kapitala je
potrebno relativno hitreje povečati stopnjo akumulacije kot
izhodiščno vrednost bruto osebnih dohodkov na zaposlenega;
masa osebnih dohodkov v gospodarstvu se bo realno
povečala le ob preseganju 2,5%-ne gospodarski rasti;
- na racionalnejši uporabi sredstev ter spodbujanju hitrejšega izboljševanja izobrazbene strukture zaposlenih;
masa osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih in drugih negospodarskih dejavnostih bo v globalu odvisna od
sredstev za financiranje skupne in splošne porabe ter od
izpolnjevanja dogovorjenih programov dela, racionalnosti
poslovanja, gospodarjenja z družbenimi sredstvi, pri valorizaciji programov oziroma določitvi cen storitev pa bo upoštevan
odnos do rasti osebnih dohodkov v gospodarstvu.
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- - Financiranje skupnih in splošnih potreb bo temeljilo na
naslednjih načelih:
- časovno neskladje med prilivi in odlivi za zadovoljevanje
skupnih in splošnih potreb bo reševano v okviru vseh prilivov
in odlivov, v skladu s tem pa se bo uporabljal tudi mehanizem
valorizacije programov izvajalcev;
- odločitev o obremenjevanju gospodarstva za posamezno obliko zadovoljevanja skupnih in splošnih potreb bo
sprejeta v Skupščini SR Slovenije ob predložitvi splošne
bilance sredstev;
- sredstva za financiranje posameznih programov družbenih dejavnosti bodo zbrana tudi z večjo neposredno menjavo
tako s strani prebivalstva kot s strani organizacij združenega
IZ n bove
cije3
j'
9a dohodka, bodosi iz njihove akumula- sredstva za delovanje pravosodnih, upravnih in drugih
državnih organov bodo prvenstveno usmerjana v povečanje
učinkovitosti njihovega dela, v izboljšanje kadrovskih pogojev, informatizacijo in modernizacijo dela, pri temeljnih pravosodnih organih pa tudi v izboljšanje prostorskih pogojev.
9. b politiko regionalnega razvoja bomo zagotavljali bolj
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izenačene pogoje za življenje in delo, pospešili pa izvedbo
planskih nalog na področju gospodarske infrastrukture, predvsem na področju PTT prometa, cestnega gospodarstva in
elektrogospodarstva, posebej še v hribovitem svetu zaradi
poselitve, izkoriščanja proizvodnih zmogljivosti in razvoja
dopolnilnih gospodarskih dejavnosti. Uresničitev politike
skladnejšega regionalnega razvoja bomo podprli tudi s spremembami sistema združevanja in uporabe sredstev solidarnosti in vzajemnosti samoupravnih interesnih skupnosti. Zaradi
razvojnih težav dela slovenske industrije, ki bodo v veliki meri
vplivale na regionalni razvoj, bomo proučili in po potrebi
spremenili instrumente, s katerimi vplivamo na ta razvoj.
10 Spreminjanje in dopolnjevanje dolgoročnega in srednjeročnega plana SR Slovenije terja od samoupravnih interesnih skupnosti, ki za SR Slovenijo opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena, in od družbenopolitičnih skup. nosti, da spoštujejo načelo sočasnosti priprave dopolnitev in
sprememb njihovih planskih dokumentov. Ob načelu sočasne
priprave bomo usklajenost prostorskih sestavin zagotavljali z
uporabo načela zaporednosti sprejemanja dopolnitev in sprememb planskih dokumentov.
Pogoj za uskladitev posegov v prostoru v planskih aktih
družbenopolitičnih skupnosti in za pripravo prostorskih
izvedbenih načrtov bo, da so nosilci investicijskih namer
opravili vsa potrebna predhodna dela, ter da nosilci odločanja
na posameznih področjih družbene reprodukcije imajo opravljeno inventarizacijo in valorizacijo resursov, s katerimi
gospodarijo. Nosilci investicijskih namer lahko pravočasno
vstopijo v planski proces le s ponudbo planskih elementov
utemeljenih
v analizah razvojnih možnosti.
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OSNUTEK DOGOVORA
o izvajanju politike na področju splošne porabe na
ravni občin v SR Sloveniji v letu 1988
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti skupščin občin, Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljana, Izvršni
svet Skupščine mesta Maribor, Izvršni svet Skupščine skupnosti obalnih občin ter Služba družbenega knjigovodstva
v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: udeleženci) v skladu
z določbami resolucije o politiki uresničevanja družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1988 (Uradni
list SRS, št.) sprejmejo
DOGOVOR
o izvajanju politike na področju splošne porabe
na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1988
1. člen
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo na področju
uporabe sredstev za splošne družbene potrebe v letu 1988
s svojimi ukrepi zagotovili uresničevanje politike in ciljev, ki
so opredeljeni v resoluciji o politiki uresničevanje družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1988, in sicer
tako, da splošna poraba v občinah v letu 1988 realno ne bo
presegla ravni v letu 1987.
2. člen
Pri ugotavljanju celotnih izvirnih prihodkov za splošno
porabo po prejšnjem členu se prihodki, ki bi jih posamezna
občina lahko dosegla v letu 1988, upoštevajo po naslednjih
izhodiščih:
- davek iz osebnega dohodka delavcev - po stopn|i 0,75/o
pri občinah, ki se jim odstopa del posebnega republiškega
davka od prometa proizvodov in ki prejemajo dopolnilna
sredstva iz republiškega proračuna, pri drugih občinah pa
v sprejeti višini;
- odstopljeni del posebnega republiškega davka od prometa proizvodov — po odloku o odstopu dela posebnega
republiškega davka od prometa proizvodov posameznim
občinam v letu 1988;
- davki občanov — v višini, ki bi jo bilo v posamezni občini
mogoče doseči ob doslednem izvajanju dogovora o usklajevaju davčne politike za obdobje 1986-1990 ob najmanj 95odstotni izterjavi davkov in prispevkov (kalkulativni prihodki);
- drugi izvirni prihodki v doseženi višini.
Višino prihodkov po prejšnjem odstavku ugotovita Republiški sekretariat za finance in Republiška uprava za družbene
prihodke v sodelovanju s posamezno občino.
Kalkulativni prihodki po tem členu se ugotavljajo v rokih in
po metodologiji, ki jo določi Republiška uprava za družbene
prihodke.
3. člen
Na osnovi podatkov o dejansko realiziranih kalkulativnih
prihodkov od davkov občanov in ugotovljenem zvišanju ali
znižanju strukturnega deleža teh prihodkov v dogovorjeni
porabi občin v letu 1988 se posamezni občini v letu 1989
poveča ali zmanjša obseg porabe v naslednji višini:
- če bo strukturni delež povečan ali zmanjšan do 2,5
indeksne točke, se obseg dogovorjene porabe poveča ali
zmanjša za 0,35%;
- če bo strukturni delež povečan ali zmanjšan od 2,5 do
5 indeksnih točk, se obseg dogovorjene porabe poveča ali
zmanjša za 0,50%;
- če bo strukturni delež povečan ali zmanjšan od 5 do 10
indeksnih točk, se obseg dogovorjene porabe poveča ali
zmanjša za 0,75%;
- če bo strukturni delež povečan ali zmanjšan od 10 do 15
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indeksnih točk, se obseg dogovorjene porabe poveča ali
zmanjša za 1,00%;
- če bo strukturni delež povečan ali zmanjšan za vec kot 15
indeksnih točk, se obseg dogovorjene porabe poveča ali
zmanjša za 1,25%.
4. člen
Občine, pri katerih bo strukturni delež davkov občanov
v dogovorjeni porabi v letu 1988 nad republiškim poprečjem
za leto 1988, lahko v letu 1989 dodatno povečajo obseg
dogovorjene porabe v naslednji višini:
- če bo strukturni delež v letu 1988 povečan do 5%, se
obseg dogovorjene porabe lahko poveča za 0,30;
- če bo strukturni delež v letu 1988 povečan od 5% do 10%,
se obseg dogovorjene porabe lahko poveča za 0,60;
- če bo strukturni delež v letu 1988 povečan nad 10%, se
obseg dogovorjene porabe lahko poveča za 0,90%.
5. člen
Po sprejetju zaključnega računa proračuna občine za leto
1987 se posamezni občini poveča ali zmanjša obseg dogovorjene porabe v letu 1988 v skladu z določbami 3. člena dogovora o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni
občin v SR Sloveniji v letu 1988.
6. člen
Osnova za izračun dogovorjene porabe v letu 1988 je obseg
dogovorjene porabe iz leta 1987 zmanjšan za:
- učinke povečanja ali zmanjšanja dogovorjene porabe
zaradi spremenjenih strukturnih deležev davkov občanov
v dogovorjeni porabi leta 1986;
- porabljena sredstva za financiranje priznavalnin borcem
NOV po podatkih iz zaključnih računov proračunov občin za
leto 1987;
- sredstva za temeljne pravosodne organe v letu 198/ po
razdelilniku Republiškega sekretariata za pravosodje in
upravo upoštevanem v izračunu dogovorjene porabe v letu
1987.
Pri ugotavljanju dogovorjene porabe se ne upoštevajo.
- prilivi prihodkov od davkov občanov nad globalno rastjo
splošne porabe;
- lastni prihodki upravnih organov,
- takse parkljarjev in kopitarjev,
- komunalne takse.
7. člen
Do ugotovitve rasti doseženega dohodka gospodarstva
v SR Sloveniji za obdobje januar-marec 1988 se dogovorjena
poraba oblikuje upoštevajoč štirikratni obseg sredstev za
splošno porabo iz zadnjega trimesečja leta 1987.
Po ugotovitvi stopnje rasti dohodka gospodarstva v bH
Sloveniji za posamezno trimesečje se osnova iz 6. člena tega
doaovora poveča za dovoljeni odstotek rasti splošne porabe
v skladu z resolucijo po 1. členu tega dogovora, zmanjšan za
2 indeksni točki, ki se razporedita med občine po naslednjih
kriterijih:
- število prebivalcev (30%),
- višina družbenega proizvoda (30%),
- površina (20%)
- število aktivno zaposlenih prebivalcev v gospodarstvu
(20%).
Posamezni občini se izračunana osnova iz pre|šnjega
odstavka tega člena poveča upoštevajoč strukturne deleže
navedenih kriterijev v skupnem učinku vseh kriterijev na ravni
SR Slovenije:
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v občinah, ki imajo strukturni delež kriterijev v skupnem
učinku vseh kriterijev do 1%, se osnova poveča za 3 35
indeksnih točk,
- v občinah, ki imajo strukturni delež kriterijev v skupnem
učinku vseh kriterijev od 1% do 2%, se osnova poveča za 2 35
indeksnih točk,
- v občinah, ki imajo strukturni delež kriterijev v skupnem
učinku vseh kriterijev nad 2%, se osnova poveča za 1 35
indeksnih točk.
Tako ugotovljena osnova se poveča:
-za odobrena sredstva priznavalnin borcem NOV po merilih Republiškega komiteja za borce in vojaške invalide
- za učinke iz 5. člena tega dogovora.
Prihodki občin, ki se oblikujejo nad višino dogovorjene
porabe izračunane po tem členu, se izločajo na posebno
partijo proračuna občine.
8. člen
Občine, ki se združujejo v posebno družbenopolitično
skupnost, lahko sklenejo poseben dogovor o izvajanju politike na področju splošne porabe v teh občinah v skladu
s konkretnimi potrebami in možnostmi. V dogovoru lahko
določijo različne odstotke rasti sredstev dogovorjene porabe
za proračune posameznih občin, vendar skupna rast ne sme
presegat! globalno izračunane rasti splošne porabe vseh
občin, ki so združene v to posebno družbenopolitično skup9. člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da bo izvajanje in spremljastva'693 dog0vora za9°,ovila služba družbenega knjigovodRepubliški sekretariat za finance posreduje službi družbenega knjigovodstva in občinam podatke o višini prihodkov za
spiošno porabo po 7. členu tega dogovora.
Po prejemu teh podatkov izvršni svet skupščine posamezne
občine predloži službi družbenega knjigovodstva podatke
o višini sredstev, izločenih iz tekočega priliva prihodkov na
posebno partijo proračuna občine.
Če služba družbenega knjigovodstva ugotovi, da realizirani
prilivi prihodkov na žiro računu proračuna posamezne občine
presegajo dogovorjeno raven, obvesti o tem izvršni svet
skupščine občine in Republiški sekretariat za finance. Izvršni
svet skupščine občine da službi družbenega knjigovodstva
nalog za prenos teh sredstev na posebno partijo proračuna
občine.
Pri občinah, ki so med letom prenesle sredstva iz tekočega
priliva prihodkov na posebno partijo proračuna občine in
uporabile sredstva po 11. členu tega dogovora, služba družbenega knjigovodstva ne izloči sredstev, dokler se prihodki
nad dogovorjeno ravnjo splošne porabe ne poračunajo z že
izločenimi sredstvi.
Vsa nadaljnja vprašanja izvirnih proračunskih prihodkov ki
presegajo dogovorjeno raven, bo služba družbenega knjigovodstva izločila na posebno partijo proračuna občine.
10. člen
,.P ° občine, ki se združujejo v posebno družbenopolitično skupnost, dogovorile za skupno usklajevanje splošne
porabe po 8. členu tega dogovora na podlagi skupne bilance
sredstev za splošno porabo, se sredstva, ki presegajo dogovorjeno raven po tem dogovoru, izločijo na posebno partijo
proračuna le pri posebni družbenopolitični skupnosti.
e s

Osnutek dogovora o izvajanju politike na področju splošne
porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1988 povzema
usmeritve iz osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1988
ki določa, da splošna poraba v letu 1988 ne bo preseala realne
ravni iz leta 1987.
Obseg sredstev za splošno porabo se bo usklajeval na
osnovi podatkov o ugotovljeni rasti primerljivega dohodka
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11. člen
Občine, ki ne prejemajo dela posebnega republiškega
davka od prometa proizvodov, pa po podatkih službe družbenega knjigovodstva oblikujejo prilive nad dogovorjeno
porabo, se zavezujejo, da bodo izločena sredstva na posebni
partiji proračuna občine iz leta 1988 združile v letu 1989
v višini 60% na ravni SR Slovenije. Sredstva iz tega naslova se
bodo usmerjala občinam za modernizacijo informacijskega
sistema na področju notranjih zadev in izvedbo prostorskih
izvedbenih načrtov v skladu s sprejetimi programi. Preostala
sredstva bodo občine uporabile za modernizacijo občinskih
upravnih organov.
12. člen
Prihodke, ki jih uprave za družbene prihodke dosežejo
z odmero in pobiranjem prispevkov za samoupravne interesne skupnosti in so evidentirani na račun uprav za družbene
prihodke, bodo občine usmerjale za modernizacijo teh uprav
oziroma za modernizacijo drugih občinskih upravnih organov.
13. člen
Udeleženci dogovora se dogovorijo, da bo izvajanje tega
dogovora spremljala in analizirala Komisija Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije za področje splošne porabe v občinah.
Tajniške posle za Komisijo iz prejšnjega odstavka bo opravljal Republiški sekretariat za finance.
14. člen
Komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za
področje splošne porabe v občinah obvesti o morebitnih
kršitvah tega dogovora oziroma neizpolnjevanju obveznosti iz
tega dogovora skupščino občine, ki obravnava te kršitve
oziroma neizpolnjevanje obveznosti in ustrezno ukrepa.
15. člen
Ta dogovor je sklenjen, ko ga podpišejo pooblaščeni predstavniki udeležencev.
16. člen
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu SRS
Ljubljana, dne
UDELEŽENCI:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine
mesta Ljubljana, Izvršni svet Skupščine mesta Maribor, Izvršni
svet skupščine obalnih občin, Služba družbenega knjigovodstva^ SR Sloveniji, izvršni sveti skupščin občin: Ajdovščina
Brezice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica Izola
Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Laško!
Lenart, Lendava, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center
Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič-Rudnik'
Ljutomer, Logatec, Maribor Pesnica, Maribor Pobrežje, Maribor Rotovž, Maribor Ruše, Maribor Tabor, Maribor Tezno
Mozirje, Metlika, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto
Ormož, Piran, Postojna, Ptuj, Radlje ob Dravi, Radovljica!
Ravne na Koroškem; Ribnica, Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur, Skofja
Loka, Šmarje, Jolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje Vrhnika, Zagorje, Žalec.

doseženega v gospodarstvu SRS po periodičnih obračunih.
Do prve ugotovitve rasti dohodka se bodo sredstva za splošno
porabo oblikovala upoštevajoč štirikratni obseg porabljenih
sredstev v zadnjem trimesečju leta 1987.
Osnovo za izračun dogovorjene porabe predstavlja dogovorjena poraba iz leta 1987, ki se ji odštevajo učinki spremenjenih strukturnih deležev davkov od občanov v dogovorjeni
porabi iz leta 1986, porabljena sredstva za priznavalnine borpriloga poročevalca
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cem NOV iz zaključnih računov proračunov za leto 1987 in
sredstva za financiranje temeljnih pravosodnih organov po
razdelilniku Republiškega sekretariata za pravosodje in
upravo.
Na pobudo predstavnikov regij na seji Komisije Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije za področje splošne porabe
v občinah je v 7. členu dogovora vključena določba o selektivni rasti splošne porabe, na ta način, da se bo globalni limit
dovoljene rasti splošne porabe zmanjšal za 2 indeksni točki in
razporedil selektivno po občinah po naslednjih kriterijih: število prebivalcev v občini, družbeni proizvod, površina in število aktivno zaposlenih delavcev v gospodarstvu.
Upoštevajoč navedene kriterije z različno težo in upoštevajoč ugotovljen strukturni delež teh kriterijev v globalnem
obsegu na ravni SR Slovenije se bo občinam različno povečal
obseg dogovorjene porabe. Občinam, ki imajo manjši strukturni delež v skupni vsoti navedenih kriterijev, bo dogovorjena
poraba rastla z višjim odstotkom kot občinam, ki imajo ta
delež večji (od 3,35 indeksnih točk do 1,35 indeksnih točk).
Selektivna bo tudi rast priznavalnin borcem NOV, za katera
bo merila v okviru globalne rasti oblikoval Republiški komite
za borce in vojaške invalide. K izračunanem obsegu dogovorjene porabe se bodo po podatkih iz zaključnih računov proračunov občin prišteli učinki povečanja aH zmanjšanja dogovorjene porabe po 3. členu dogovora občin v letu 1987.
Možnosti oblikovanja prihodkov bosta tudi v bodoče
v sodelovanju s posamezno občino ocenila Republiški sekretariat za finance in Republiška uprava za družbene prihodke.
Pri občinah, ki jim ocenjeni prilivi prihodkov (vključno z davkom iz osebnega dohodka delavcev po stopnji 0,75%) ne
bodo zadoščali za pokritje dogovorjenega obsega splošne
porabe, bo potrebno primanjkljaj pokriti z odstopljenim
delom posebnega republiškega davka od prometa proizvodov. Zaradi prenosa financiranja temeljnih pravosodnih organov in posebnega občinskega prometnega davka od alkoholnih pijač v republiški proračun, bo imela večina občin v pričetku leta likvidnostne težave. Te težave bomo premoščali
z odstopanjem večjih deležev posebnega republiškega davka
od prometa proizvodov občinam. Način in višino odstopa bo
urejal odlok Skupščine SR Slovenije. Skladno s pooblastilom
bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije občinam spreminjal
deleže odstopljenega davka med letom glede na dogovorjene
prilive sredstev. Predvidoma bodo deleži odstopljenega davka
prav zaradi premagovanja likvidnostnih težav v pričetku leta
večji.
Davke od občanov bo Republiška uprava za družbene prihodke ocenila v sodelovanju z občinskimi upravami za družbene prihodke. Prihodki bodo ocenjeni na osnovi možnosti, ki
jih daje dogovor o usklajevanju davčne politike za obdobje
1986-1990 in ob 95% izterjavi davkov in prispevkov. Za
dosledno pobiranje davkov od občanov bodo občine stimulirane tako, da se bo lahko obseg dogovorjene porabe v letu
1989 povečal glede na povečanje strukturnih deležev davkov
od občanov v dogovorjenem obsegu splošne porabe leta
1988, kar je razvidno iz 3. člena. Primerljiva osnova za ugotavljanje povečanja ali zmanjšanja deležev prihodkov od davkov
občanov v letu 1988 bo izračunani delež dejansko realiziranih
kalkulativno ocenjenih prihodkov davkov občanov v dogovorjeni porabi leta 1987.
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V primerjavi z letom 1988 so zvišani odstotki možnega
povečanja ali zmanjšanja dogovorjene porabe po ugotovljenem zvišanju ali znižanju strukturnega deleža davkov od
občanov v dogovorjeni porabi. Tako se lahko poveča aH
zmanjša dogovorjena poraba od prejšnjih 0,15% na 0,25%, od
0,25% na 0,50%, od 0,50% na 0,75%, od 0,75% na 1%in 1%na
1,25%.
Dodatno pa je v 4. členu predvidena možnost za povečanje
dogovorjene rasti porabe pri tistih občinah, ki imajo realizirane prilive prihodkov od davkov občanov v dogovorjeni
porabi nad republiškim poprečjem. Če se bo tem občinam
v letu 1988 povečal delež davkov od občanov v odstotkih, ki
so navedeni v tem členu, se bo lahko dodatno povečal obseg
dogovorjene porabe od 0,30% do 0,90%.
Primer izračuna stimulacije po 4. členu dogovora: V letu
1986 je bilo ugotovljeno, da predstavljajo strukturni deleži
davkov od občanov v dogovorjeni porabi na ravni SR Slovenije 46,01% (brez davka iz OD). Občina je imela npr. leta 1986
realizirane prilive davkov od občanov v višini 425,5 mio din
(62,45% v njeni dogovorjeni porabi za to leto). Letos bo imela
realizirane prilive davkov od občanov v višini 987,7 mio din,
kar predstavlja 64,32% v dogovorjeni porabi za leto 1987.
Občina tako realizira davke od občanov v višini, ki je nad
republiškim povprečjem, delež davkov pa se ji je povečal za
2,99% (64,32%:62,45 = 102,99), zato se ji bo dogovorjena
poraba po 4. členu povečala še za 0,30%. Po 3. členu dogovora se je strukturni delež davkov občanov povečal za 1,85
indeksne točke, kar ji bo omogočilo povečanje dogovorjene
porabe za 0,35%. Torej je skupen učinek 3. in 4. člena povečanje dogovorjene porabe za 0,65%.
Največja stimulacija za doslednejše pobiranje davkov od
občanov, ki ostaja v dogovoru je v tem, da prilivi prihodkov od
davkov občanov, ki bodo realizirani nad globalno opredeljeno
rastjo splošne porabe, ne bodo omejeni. Osnova za to višino
bo realizacija davkov od občanov v posamezni občini v letu
1987 povečana za globalno opredeljeno rast splošne porabe.
Dogovor ne omejuje enako kot v preteklih letih prihodkov
upravnih organov, taks parkljarjev in kopitarjev in komunalnih
taks. V komunalnih taksah niso več zajete turistične takse, ker
se bodo praznile na poseben račun v občini.
Na pobudo Republiške uprave za družbene prihodke in
predstavnikov regij je v 12. členu dogovora opredeljena
poraba sredstev, ki jih uprave za družbene prihodke dosežejo
z odmero in pobiranjem prispevkov za samoupravne interesne skupnosti.
Ocenjujemo, da bodo občine, ki ne prejemajo odstopljenega dela posebnega republiškega davka od prometa proizvodov, tudi v letu 1988 oblikovale prilive nad dogovorjenim
obsegom splošne porabe. V dogovoru predlagamo, da se
enako kot v preteklih letih združena sredstva presežkov
namenjajo za modernizacijo informacijskega sistema na
področju notranjih zadev in za financiranje prostorskih izvedbenih aktov po razdelilniku resornih organov, preostali del pa
porabijo občine za modernizacijo svoje uprave.
Osnutek dogovora sta obravnavala Komisija Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije za področje splošne porabe
v občinah in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in se z njim
v predloženem besedilu strinjata.
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GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

TEMELJNE USMERITVE
za izvajanje ekonomske politike v letu 1988

1. OCENA STANJA NA PREHODU V LETO 1988
1. V letu 1987 ne bomo dosegli načrtovane dinamike
gospodarske rasti. Fizični obseg industrijske proizvodnje ie
do konca avgusta za manj kot odstotek nad primerljivim
lanskim obdobje, s tendenco kontinuiranega upadanja že vse
od prvih letošnjih mesecev. Obseg del v gradbeništvu je pod
primerljivo lansko ravnijo, celotni obseg storitev v prometu
prav tako, na račun velikega zmanjšanja prevozov blaga.
Turistični promet je ostal tudi po glavni sezoni pod lanskim
Za nekaj indeksnih točk nad lanskim je bil do konca avqusta
slovenski izvoz, tudi če izključimo učinek medvalutnih sprememb na podatke.
Ocene kažejo na ohranjanje sorazmerno ugodne oskrbljen0S
f' Proizvodn
ie izz uvoza;
domačimi
vendar naje občutno
poslabšanje
zalog
uvozinputi,
repromaterialov
pod primerljivim lanskim. V zadnjih mesecih se je poslašalo tudi
domač!YrgZn'h nar0Čil OZD' še P°sebno Pa stanje naročil za
Z vidika posledic za možnosti nadaljnjega razvoja izstopa
nadaljevanje tendence naglega realnega upadanja investiranja v gospodarstvu. Ustvarjena neto akumulacija je še naprej
n a ,z e n nizki
. J ™ ,°
ravni, čeprav so OZD s področja gospodarstva oR Slovenije relativno glede na druge republike in pokrajine razporedile iz čistega dohodka največ sredstev za te
namene. Administrativno preprečevanje pretoka prostih
denarnih sredstev iz negospodarskih sektorjev pa blokira tudi
druge možne vrre. Hkrati ugotavljamo poslabšano strukturo
investicij: med letos pričetimi objekti je le še petina izvozno ali
tehnološko-intenzivno usmerjenih.
Skupna značilnost materialnih gibanj v slovenskem qospoarsti/u do jeseni 1987 je nadaljevanje dolgoročnega neaativnega trenda. V izgledih in napovedih do konca Seta ni elementov, ki bi kazali na izboljšanje.
2. V letu 198/" s® ni uresničila resolucijska usmeritev, da
bo postalo samostojno oblikovanje cen prevladujoč način
oblikovanja cen. Obseg samostojnega oblikovanja cen se ni
povečal, inflacija pa je kljub temu narasla na okrog 140% Iz
tega izhaja, da temeljnih vzrokov poslabšanje tržnih razmer
ne moremo iskati v obnašanju gospodarskih subjektov
ampak v nedoslednem izvajanju sprejetih usmeritev ekonomske politike. Predvsem moramo opozoriti, da je problem
con'
*a 9">ania ne odražajo sprostitve v oblikovanju
V Gospodarski zbornici Slovenije smo predlagali, da takoj
preidemo na samostojno oblikovanje cen za pretežni del
proizvodov ob upoštevanju določenih predpogojev, ker zadrževanje csn samo poglablja nesorazmerja ria trgu
Vendar je bilo v začetku leta pod različnimi oblikami neposredne kontrole cen okoli 64% vrednosti industrijske proizvodnje (vključno z režimom obveščanja Zveznega zavoda za
cene 30 dni pred uporabo cen), tako da so se cene samostojno oblikovale le za okoli 36% vrednosti industrijske proizvodnje ,_aradi ukrepa vračanja cen se je obseg neposredne
kontrole cen od konca marca do konca junija povečal še za
približno 8%; torej skupaj na okoli 72%. Od julija dalje ie
obseg neposredne kontrole spet približno takšen kot pred
ukrepom vračanja cen (okoli 64%).
Disparitete cen v infrastrukturi bi morali odpravljati na podlagi skupnih elementov za oblikovanje cen. Zaradi neusklajenih sta.išč pri pripravi skupnih elementov je ZIS pogoino
sprejel skupne elemente za cene električne energije in premoga.
Po stališčih ZIS so disparitete cen električne energije alede
na položaj v primarni delitvi in v primerjavi s svetovnimi
cenami odpravljene, po stališčih slovenske energetske skupnosti pa so v ZIS sprejela razmerja med deleži posameznih
skupnih elementov nesprejemljiva (prevelik vpliv svetovnih
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cen, premajhen vpliv normativov stroškov itd.)
Rast cen v železniškem prometu tudi letos bistveno zaostaja za splošno rastjo cen, kar je občutno poslabšalo ekonomski položaj železniškega gospodarstva. Usmeritve iz dolgoročnega programa in družbenega plana se torej na tem
področju ne uresničujejo. Skupni elementi za oblikovanje
cen v železniškem prometu in za PTT storitve so bili poqojno
sprejeti in v septembru dopolnjeni, vendar se pri oblikovanju
cen ne uporabljajo. Smatramo, da je potrebno ponovno proučiti osnovni namen skupnih elementov za oblikovanje cen
v gospodarski infrastrukturi, ker so bile pri njihovem sprejemanju prisotne tendence po enakih cenah in velikih ekonomskih sistemih.
Pri določanju zaščitnih cen osnovnih kmetijskih proizvodov
ni bila v zadostni meri upoštevana visoka rast njihovih inputov. Tudi resolucijska naloga o uvajanju enakih načinov oblikovanja cen istih proizvodov v proizvodnji in trgovini še ni
uresničena, obstoječe tržne razmere pa še ohranjajo pretežno
distribucijsko funkcijo trgovine.
V letošnjem letu je bilo sprejetih okoli 40 odlokov o cenah
kar nedvomno zelo angažira OZD pri spremljanju teh predpisov. Kljub temu ti predpisi sploh ne dajejo pregleda nad
izvajanjem politike cen, zato bi bilo nujno potrebno zmanjšati
njihovo število in izboljšati vsebino ter način izvajanja neposredne kontrole cen pri tistih proizvodih, kjer je to potrebno
Kljub dopolnjeni protimonopolni zakonodaji se ni zmanjšalo monopolno obnašanje. To potrjuje, da se proti takšnemu
obnašanju ni možno boriti samo s predpisi, ampak v prvi vrsti
na ekonomski način t. j. z večjo ponudbo in konkurenco Še
vedno je prisotno dogovarjanje istovrstnih proizvajalcev
o cenah kar je predvsem posledica predpisov iz preteklih let
ko je bilo takšno sporazumevanje celo obvezno ali pa qa ie
stimulirala uradna politika cen s programi in projekcijami
rasti cen od ravni panog do blagovnih skupin.
3. Na področju ekonomskih odnosov s tujino ne doseqamo
osnovnega cilja, to je planiranega obsega konvertibilnega
izvoza in konvertibilnega priliva. Zato nismo več sposobni
poravnavati zapadlih fiksnih in garantiranih obveznosti
v obsegu in dinamiki, ki je bil s tujimi upniki dogovorjen pri
reprogramiranju teh obveznosti.
Poslovne banke niso sposobne plačevati uvoza surovin in
reprodukcijskih materialov ter ostalih plačil za potrebe OZD
v obsegu pravic, ki jih daje veljavna devizna zakonodaja.
Zaradi tega OZD še nadalje izgubljajo boniteto pri tujih
partnerjih. Prihaja tudi do motenj pri preskrbi z uvoženimi
surovinami in reprodukcijskimi materiali, tudi takšnimi, ki so
pomembni za osnovno oskrbo prebivalstva (farmacevtske
surovine). Dohodkovna motiviranost OZD za izvoz ni
SG ( 0 0C 0vn
šuje°S*na
^ ^ '^ ' P°l°žaj izvoznikov poslab4. Naša ocena je, da je naš denarno-kreditni in finančni
sistem slabo postavljen, saj je izpeljan z izključno usmeritvijo
na prerazdeljevanje akumulacije s preobilico administrativnih
ukrepov tako na strani ponudbe kot na strani povpraševanja
po denarju in kreditu.
Da denarno kreditna politika oziroma Narodna banka, ki jo
izvaja s svojimi ukrepi (instrumenti denarno-kreditne politike)
ni učinkovita, jasno kaže primer iz preteklega obdobja, ko je
Narodna banka s svojimi ukrepi ponudbo denarja in kreditov
(zniževanjem obrestnih mer, sprostitev rasti naložb in povečanjem primarne emisije preko predvidenih okvirjev) kratkoročno sicer razbremenila gospodarstvo, je pa istočasno na
strani ponudbe in povpraševanja po denarju in kreditih neposredno pospešila inflacijo.
Prav tako je v letu 1987 v resoluciji zagotovljeno učinkovitejše delovanje denarno kreditne politike na uresničevanje
ciljev ekonomske politike. Žal se ta naloga ne izpolnjuje, ker
se po naši oceni ne izvaja dogovorjena zmerno restriktivna

priloga poročevalca

k

denarno kreditna politika, temveč izredno ekspanzivna
denarno kreditna politika.
. . .
Neučinkovita denarno-kreditna politika s celotnim administrativnim instrumentarijem tudi direktno sili in razširja m°z~
nosti za neregulirano emisijo. Tega ne uspejo zaradi preobilice predpisov preprečiti niti kontrolni organi. Tako so Ppiavi
finančne nediscipline v zadnjem času drastično poglobili
našo gospodarsko krizo. Pri vzpostavljanju pogojev za zaokret v inflacijskih trendih je torej pomembno, da usmerimo
aktivnosti v odpravo teh pomanjkljivosti, kar seveda ni le stvar
ekonomske politike za leto 1988, ampak tudi ustrezne ureditve v ustavi in iz nje izhajajoče zakonodaje, ki urejuje nas
denarni kreditni in finančni sistem.
Pomembni pozitivni premiki so bili v letošnjem letu doseženi pri zmanjševanju razlik med stopnjo inflacije in o*"63'nimi merami. To je povzročilo, da so se kot žarišča nelikvidnosti pokazale tudi nekatere med tistimi organizacijami združenega dela, ki so svoj razvoj in poslovanje gradila na veliki
razliki med obrestno mero in inflacijsko stopnjo. Vztrajanje
v smeri realnih obrestnih mer mora pokazati na nadljnje
takšne primere v gospodarstvu in družbi.
5. Preskrba trga je bila v prvih mesecih tega leta zadovoljiva čeprav so se že pojavili občasni problemi v zvezi z uvozom surovin in izvajanja plačil v tujini. Sredi leta pa je postal
kritičen predvsem uvoz surovin in reprodukcijskih materialov
in sicer predvsem zaradi nerednega plačevanja tujim dobaviteljem, pomanjkanja deviz in zaradi večje porabe predvsem
naftnih derivatov.
Čeprav rast industrijske proizvodnje ni na predvideni stopnii pa se problemu uvoza surovin in reprodukcijskega materiala pridružuje tudi problem neustrezne kvalitete domačih
surovin in reprodukcijskih materialov, kar zmanjšuje konkurenčno sposobnost na tujih trgih.
Od maja dalje ugotavljamo upadanje domačih naročil,
izvozna naročila se niso bistveno povečala, v naslednjih
mesecih pa so celo upadla, kar ima vse za posledico rast
zalog končnih izdelkov.
6. Administrativno omejevanje na področju delitve ob
hkratni odsotnosti ukrepov za spodbujanje gospodarske
aktivnosti v sferi pridobivanja dohodka, je v večletni praksi
dajalo po pravilu negativne rezultate, kar bi moral biti zadosten dokaz, da pretirano predpisovanje tudi na tem področju
ne daje želenih učinkov, marveč nasprotno. Zato bi bilo
potrebno v politiki delitve izhajati iz organizacije združenega
dela kot samostojnega gospodarskega subjekta, ki odgovorno gospodari s svojimi sredstvi. To pomeni vrnitev samostojnosti, zaupanja in odgovornosti v organizacije združenega dela, kar pa je moč doseči le s sproščanjem ekonomskih
zakonitosti oziroma s stimulativnim nagrajevanjem za doseganje boljših delovnih in poslovnih rezultatov. Temu cilju bi
morale biti podrejene vse oblike neposrednega urejanja tega
področja.
7. Za ekonomsko politiko v letu 1987 je bil sprejet koncept
tržne ekonomije, namesto tega pa se je v operacionalizaciji
nadaljevala politika planirane inflacije. Že od začetka leta
veljajo za večino cen različni režimi neposredne kontrole, kar
se podaljšuje do konca leta. Ekonomska funkcija poslovnega
bančništva je praktično povsem odstranjena, obrestne mere
pa so bile vso prvo polovico leta na negativni ravni, s pozitivnim premikom v drugem polletju. V zunanjetrgovinskem
poslovanju je prešlo državno razpolaganje z deviznim prihodkom izvoznikov letos že v »sistem«. Vse prvo polletje so bile
v veljavi administrativne intervencije na področju delitve.
Hkrati s temi omejitvami predlagatelji teh zakonov niso ničesar predlagali na aktivni plati, na strani spodbujanja gospodarske aktivnosti.
Ekonomsko politiko v letu 1987 opredeljuje nadaljevanje
dolgoročnega trenda administrativne regulacije. Razvidna je
predpostavka o potrebi, da se vzpostavita z vrha nadzorovani
red in disciplina, teren, na katerem naj država izvaja svoje
ekonomske pobude in zamisli s predpisovanjem obveznih
načinov obnašanja gospodarskih organizacij. Koncept
pomeni predvsem omejevanje vseh vrst iniciative in avtonomne aktivnosti na ravni gospodarstva, zato je razumljivo,
da ni gospodarske aktivnosti, ki bi se realizirala v gospodarski
rasti in učinkovitosti.
priloga poročevalca

II. ZNAČAJ IN CILJI EKONOMSKE POLITIKE
V LETU 1988
Ekonomska politika mora opredeljevati temeljne pogoje
gospodarjenja in ne sme predstavljati akta za podrobno
predpisovanje obnašanja posameznih gospodarskih in drugih subjektov. To dejstvo mora upoštevati tudi resolucija
0 družbenoekonomskem razvoju v letu 1988.
Poudarjena vloga trga in večja samostojnost gospodarskih subjektov zahtevajo bistveno spremenjeno vlogo planov družbenopolitičnih skupnosti, ki morajo biti le indikatorji
razvoja in ne plani prerazporejanja sredstev po raznih »prioritetnih programih«.
i.
Ekonomska politika mora biti oblikovana tako, da bodo ob
doseganju maksimalne poslovne uspešnosti kot temeljnem
cilju posamezne organizacije združenega dela, na dolgoročnih in realnih tržnih osnovah doseženi tudi temeljni cilji
gospodarstva in družbe kot celote.
Usmeritve za vodenje ekonomske politike v letu 1988 pripravljamo v pogojih izrazitih materialnih in konceptualnih
omejitev. Naloga, ki si jo zastavljamo z resolucijo, je naslednja:
.
..
....
— preusmeritev gospodarske aktivnosti iz stanja stagnacije v dinamično gospodarsko rast,
— preseganje konceptualnih in idejnih omejitev glede
načinov vodenja ekonomske politike.
Koncept resolucije mora upoštevati tako spremenjeno vsebino, ki izhaja iz najširše in nedvoumne usmeritve za tržno
ekonomijo in za spoštovanje realnih faktorjev gospodarjenja.
Usmeritve za izvajanje ekonomske politike morajo biti
ključna vsebina resolucije in zato tudi za leto 1988 niso
potrebni dodatni programi, ki bi ločeno opredeljevali ekonomsko politiko v tem letu.
Z resolucijo mora biti jasno opredeljeno, da bo ekonomska
politika v letu 1988 spodbujala, motivirala in odpirala prostor
za samoiniciativo v gospodarstvu. Zastavljene cilje bo dosegala z aktivno in ne omejevalno politiko. Plačilnobilančne
1 cilje in cilje v zunanji likvidnosti bomo dosegali s povečevanjem izvoza in ne zmanjševanjem uvoza ali novim zadolževanjem, ki naj nadomesti izvoz (češ, da njegovo povečevanje »ni
možno«). Cilji morajo biti podprti z jasno opredeljenimi sredstvi za njihovo doseganje. Cilj glede določene rasti izvoza je
lahko postavljen le na podlagi opredelitve odgovarjajoče politike in ukrepov spodbujanja izvoza, cilji glede določene oživitve proizvodnje na podlagi ustrezne deregulacije in vračanja
samostojnosti gospodarskim subjektom.
Ekonomska politika mora zagotavljati izenačevanje pogojev gospodarjenja na tržnih osnovah in ne izenačevanja
poslovnih rezultatov. To pomeni istočasno stimuliranje tistih
OZD, ki dosegajo najboljše rezultate kjerkoli v jugoslovanskem prostoru in ki lahko pomenijo temeljno osnovo za
hitrejši razvoj družbe kot celote.
Z dolgoročnim programom gospodarske stabilizacije, resolucijo XIII. kongresa ZKJ in druigim dokumenti smo se dogovorili za večje delovanje trga, realno vrednotenje vseh proizvodnih faktorjev, stimulativno izvozno politiko, razbremenjevanje gospodarstva ter motivacijsko vlogo osebnih dohodkov.
.
Poglavitni kriterij, po katerem bomo ocenili ali je ekonomska politika dejansko naravnana k tem ciljem, je v tem ali
resnično uvaja tržno usmerjanje gospodarstva in zagotavlja
ofenzivno izvozno politiko.
.
Gospodarstvo mora prejeti z resolucijo za leto 1988 jasno
informacijo o ciljih, ki si jih zastavljamo v tem letu in o ukrepih, ki jih bodo uveljavljale družbenopolitične skupnosti za
doseganje teh ciljev.
III OSNOVNA ORIENTACIJA IN NALOGE
EKONOMSKE POLITIKE V LETU 1988
Na podlagi stanja v gospodarstvu in razvojnih gibanj ter
posebno negativnih tendenc, ki izstopajo letos, ocenjujemo,
da mora biti prioritetna orientacija nosilcev ekonomske politike v letu 1988 usmerjena v:
- zmanjšanje inflacije
- izboljšanje zunanje likvidnosti države
- povečevanje samostojnosti in poslovnosti gospodarskih subjektov na samoupravnih in tržnih osnovah.
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IV. TEMELJNE USMERITVE ZA IZVAJANJE
EKONOMSKE POLITIKE V LETU 1988
1. Zmanjševanje inflacije
Y°kviključno
,r" ci|ia zmanjševanja
inflacijeopozarjamo
ima denarnonakreditna
politika
vlogo. Zato ponovno
naloge
s tega področja. Temeljna usmeritva protiinflacijske politke
v letu 1988 mora biti v tem, da se zmanjša celotna poraba ki
presega realne možnosti in povzroča inflacijo
Denarna politika v letu 1988 mora biti restriktivna, kar
pomeni, da zadržimo vse vrste denarne emisije v okvirjih
realne rasti družbenega proizvoda.
Izvajanje restriktivne denarne politike na vseh ravneh in
v stabilizacijskem obsegu bo prispevalo k temu, da se bodo
ključna žarišča izgub in slabega poslovanja pokazala
v nelikvidnosti organizacij združenega dela, ki imajo trajno
izgubo. S tem bo pospešen proces ukinjanja nerentabilnih
organizacij združenega dela in hitrejšega prestrukturiranja
gospodarstva.
Restriktivnost denarne politike mora veljati tudi za primarno emisijo. Skupščini SFRJ je zato potrebno predložiti
obseg celotne primarne emisije po namenih skupno s programom zmanjševanja njenega obsega (negativni klirinški
saldi, tečajne razlike, nevračanje zapadlih kreditov, vojni servis, potrebe zveznega proračuna). Predlog zmanjšanja mora
biti oblikovan s konkretnimi obsegom po posameznih področjih.
Instrumenti denarno kreditne politike za uravnavanje količine denarja v obtoku (denarne mase) morajo biti opredeljeni
tržno in ne več administrativno in prerazdelitveno, torej brez
dosedanjih omejitev z linearnimi bančnimi limiti.
Intervencije Narodne banke Jugoslavije na denarnem in
kreditnem področju so dopustne le v primeru, če se načrtovana denarno kreditna gibanja preko tržno postavljenih
instrumentov ne izpolnjujejo.
Del sedanje primarne emisije -dosedanje selektivne kredite je potrebno usmerjati poslovnim bankam z enotnimi
reeskontnimi stopnjami po enotnih obrestnih merah in
v obliki likvidnostnih kreditov bankam.
Nadaljevati je potrebno s politiko realnih obrestnih mer, ki
naj se oblikujejo na trgu.
Preprečiti je treba vse pojave neregularne emisije. S tem
v zvezi je treba zaostriti izvajanje zakonqdaje. Pri monetarnem
planiranju pa je treba upoštevati tudi del emisije, ki jo preko
denarnih substitutov vrši gospodarstvo.
Poseben poudarek mora biti na izvajanju finančne discipline, ki naj velja tako za gospodarske subjekte, kot tudi za
obveznosti družbneopolitičnih skupnosti. Za kasnitve poravnavanja obveznosti, ki jih imajo družbeno politične skupnosti
do gospodarskih subjektov (stimulacije, kompenzacije, itd.)
morajo veljati enaka pravila kot veljajo za kasnitve plačil med
gospodarskimi subjekti.
Opredeliti aktivnosti za transformacijo bančnega sistema
pri čemer bi se bilo potrebno zlasti opredeliti do pogojev za
samoupravno organiziran bančni sistem v tržno plansko qospodarjenje.

razpolago organizacijam združenega dela, ki devize ustvarjajo. Le-te naj avtonomno poslovno odločajo, za kakšne
namene jih bodo uporabile, sicer se bo učinek reproarama
izničil.
Reprogramiranje dolgov samo po sebi torej ne bo zagotovilo pozitivnih učinkov, če se istočasno ne spremeni zakon
o deviznem poslovanju in zagotovi razpolaganje z ustreznim
deležem deviznega priliva tistim, ki jih ustvarjajo, in če se ne
zagotovi takšna ekonomska politika, ki bo vzpodbujala konvertibilni izvoz in devizni priliv.
Ustrezna vsaj minimalna gospodarska rast, ki je predpogoj
za realizacijo ofenzivne politike normalizacije eksterne likvidnosti ter ofenzivna politika normalizacije zunanje likvidnosti
bo mogoča le ob rasti konvertibilnega izvoza vsaj za 10% ter
rasti konvertibilnega uvoza 8-9%.
Vse te naloge zahtevajo povečanje poslovne samostojnosti
OZD na področju ekonomskih odnosov s tujino.
Ključni pogoj za povečanje izvoza, doseganje plačilnobilancnih ciljev, kot tudi za realno vrednotenje produkcijskih
tvorcev je zagotovitev realnega tečaja dinarja, tako za konvertibilno kot klirinško področje.
Predvideno rast zunanjetrgovinske menjave je mogoče zato
doseči le s prostim oblikovanjem deviznega tečaja v skladu
s ponudbo in povpraševanjem na deviznem trgu.
S politiko realnega tečaja, izvoznih stimulacij, drugih povračil, spodbud in olajšav je potrebno za pretežni del izvoza
zagotoviti najmanj takšno dohodkovno motiviranost pri
izvozu na konvertibilne trge, kot jo dosegajo pri prodaji na
domačem trgu.
Stimulacije za izvoz blaga in storitev morajo biti podrejene
tečajni, kreditno-monetarni in davčni politiki. Izvoznikom
morajo omogočati premoščanje regionalnih in strukturnih
preprek na zunanjih trgih. Zagotoviti moramo izenačenje
stimulacij za izvoz storitev in še posebej turizma, glede na
stopnjo sestavljenosti, z ustreznimi stimulacijami za izvoz
blaga. Zato predlagamo za povečanje deviznega priliva od
turizma še dodatne posebne ukrepe.
Zagotoviti je treba redno izplačevanje izvoznih stimulacij;
za kasnitve pri plačilih je potrebno dosledno plačevati
zamudne obresti kot veljajo v razmerjih med subjekti v 3aospodarstvu.
Organizacijam združenega dela, ki izvažajo je potrebno
s spremembo deviznega zakona omogočiti prioritetno plačevanje v tujino v deležu ustvarjenega konvertibilnega priliva
za potrebe njihove enostavne reprodukcije (plačevanje uvoza
surovin, reprodukcijskega materiala, rezervnih delov za
tekoče in investicijsko vzdrževanje, ostalih neblagovnih plačil
ter uvoza opreme za enostavno reprodukcijo).
OZD izvoznikom je potrebno omogočiti prestrukturiranje
oz. posodobitev proizvodnje, ki jo zahtevajo razmere na svetovnih trgih, tako, da se jim omogoči nabava sodobne
opreme. Za te namene bo potrebno poiskati dodatne vire tudi
z najemanjem tujih kreditov. Le-te naj se omogoči najemati
samo tistim OZD, ki jih bodo sposobne realno tudi vračati.
Ustrezna preskrba organizacij združenega dela bo ob upoštevanju navedenega zagotovljena le ob predpogoju, da bo
omogočeno tudi odvijanje 1:1 poslov na obstoječi strani.
3. Politika cen

2. Usmeritve na področju ekonomskih odnosov
s tujino
Predvidevanja za leto 1988 kažejo, da bi ob nespremenjenih
pogojih za odplačila tujih kreditov in pokrivanje neobhodnih
skupnih uvoznih potreb morali za te namene odvesti okoli
77% ustvarjenega konvertibilnega deviznega priliva, to pa
pomeni, da bi za potrebe gospodrstva ostalo le 23%.
Iz navedenega sledi, da se naše gospodarstvo ob teh
pogojih ni sposobno enostavno reproducirati, kaj šele
modernizirati. Zaradi tega je potrebno sprejeti odločitev, ali
bomo v letu 1988 v določenem obsegu zapadle obveznosti do
tujine nehali odplačevati, ali pa se z upniki dogovoriti za
reprogramiranje dolgov, tako da bi se pri plačevanju teh
obveznosti čim bolj približali 25%-nemu deležu teh obveznosti v deviznem prilivu.
Z reprogramom pridobljena razbremenitev deviznega priliva zaradi zmanjšanega odplačevanja zunanjih dolgov mora
ob racionalnejši porabi deviz za skupne potrebe ostati na
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Ponovno poudarjamo, da mora oblikovanje cen po pogojih
trga postati prevladujoč način urejanja cenovnih neskladij.
Ukrepi za zmanjševanje inflacije se morajo iz ukrepov na
zunanjih pojavnih oblikah, to je cenah, prenesti na niena
temeljna žarišča.
Vztrajamo, da se v letu 1988 cene v OZD oblikujejo samostojno za vse tiste proizvode, kjer je dovolj konkurence, kjer
n; bistvenega vpliva na reprodukcijo in življenjske stroške
ali kjer je uvoz prost oziroma pogojno prost. Ocenjujemo, da
bi na ta način lahko zagotovili oblikovanje cen za preko 50%
vrednosti industrijske proizvodnje.
Ni možno sprejemati ukrepov neposredne kontrole cen pri
tistih proizvodih, pri katerih se cene osnovnih surovin potrebnih za njihovo proizvodnjo, samostojno oblikujejo.
Za osnovne surovine in repromateriale je potrebno
z odpravljanjem uvoznih omejitev zagotavljati približevanje
cen izvozno-uvoznim paritetam. Z ustrezno politiko uvoza je
zato treba omogočiti neposredni vpliv svetovnega trga.
Na področju gospodarske infrastrukture, kjer zaradi znapriloga poročevalca

čaja proizvodnje in storitev ni možno oblikovanje cen v celoti
po pogojih trga, je potrebno cene oblikovati na podlagi skupnih elementov v okviru ustreznih samoupravnih interesnih
skupnostih v pristojnih družbenopolitičnih skupnostih. Cene
v teh dejavnostih morajo zagotoviti poslovanje najmanj na
ravni enostavne reprodukcije. V primeru, ko prehod na
takšne cene v infrastrukturi takoj ni možen, morajo družbenopolitične skupnosti v prehodnem obdobju zagotoviti potrebna
sredstva za kompenzacije.
Odpraviti je potrebno neposredno kontrolo cen pri maloprodajnih cenah vseh živil, razen pri osnovnih vrstah olja,
sladkorja, moke in kruha. Pri teh proizvodih je potrebno
v družbenopolitičnih skupnostih, ki odrejajo cene, zagotoviti
takšne kompenzacije, ki bodo omogočale enakopravne
pogoje gospodrjenja v teh OZD. Kompenzacije ne smejo presegati 10 do 15% tržne cene teh proizvodov.
Za oblikovanje trgovinskih marž oziroma razlike v ceni,
s katerimi se pokrivajo stroški trgovine, je potrebno uporabiti
enake kriterije, kot veljajo za oblikovanje cen ustreznih
proizvodov v proizvodnji.
Sedanja nesorazmerja pri cenah, ki so posledica administrativnega vodenja politike cen, bomo na ta način odpravljali
predvsem preko večjega delovanja trga
Ob tem je potrebno sprejeti kriterije za ugotavljanje monopolnega položaja in obnašanja ter usposobiti strokovne kadre
za ukrepanje. Izvajanje protimonopolne zakonodaje mora biti
v pristojnosti upravnih organov.
Poudarjamo, da je uveljavljanje enotnega jugoslovanskega trga možno doseči samo z večjo uveljavitvijo trga
nasploh ter enotnejših pogojev poslovanja ne glede na
lokacijo posameznega gospodarskega subjekta.
4. Usmeritve za povečanje vloge trga in boljšo
preskrbljenost trga
Samostojnost in odgovornost gopodarskih subjektov ter
povečanje vloge trga je nezdružljivo s stalnim interventnim
urejanjem države na področju cen, razporejanja dohodka,
oblikovanje osebnih dohodkov, oblikovanja obresti in tečaja
dinarja, gospodarskih inveticij ter organiziranja organizacij
združenega dela in blagovnega prometa (obvezno združevanje proizvodnje in trgovine, določanje števila posrednikov,
opravljanje zunanjetrgovinske funkcije, ipd.)
Tržno gospodarjenje predstavlja samostojnost in odgovornost. Zato je potrebno ukiniti administrativno predpisovanje
na vseh področjih, kjer je nujno samostojno odločanje gospodarskih subjektov. To zahteva ponovno preverjanje posameznih predpisov ter ponovno definiranje vloge planskih
aktov družbenopolitičnih skupnosti.
Enotni jugoslovanski trg je možno doseči samo z uresničevanjem enotnega pravnega in ekonomskega sistema v gospodarstvu, zagotavlja enotne pogoje poslovanja ter presega in
povezuje gospodarstva republik in avtonomnih pokrajin ter
ožjih družbenopolitičnih skupnosti.
Tržno gospodarjenje mora temeljiti na poznavanju in upoštevanju delovanja ekonomskih zakonitosti. Delovanje tržnega mehanizma je povezano z obstojem konkurence in na
tej osnovi vstopanjem novih OZD na trg, sproščanjem uvoza,
odpravljanjem monopolnega položaja gospodarskih subjektov ter odpravljanjem neposredne kontrole cen.
Za uveljavljanje delovanja tržnega mehanizma moramo
zagotoviti uveljavljanje trga tudi na drugih področjih (oblikovanje obrestnih mer, tečaja dinarja, finančni trg).
Za nemoteno oskrbljenost trga je potrebno nadaljevati
z oblikovanjem potrebnih tržnih blagovnih rezerv z ustreznim
mehanizmom izvajanja njegove intervencijske funkcije ter
zagotavljanje trajnih in stabilnih virov sredstev za njihovo
financiranje.
Usmerjenost k razvoju boljše tehnologije mora rezultirati
v boljši kvaliteti domačih surovin in reprodukcijskih materialov, ki bi nadomestili zmanjšani uvoz surovin in reprodukcijskih materialov.
Zagotoviti je potrebno uvoz deficitarnih surovin, reprodukcijskih materialov in opreme predvsem izvozno usmerjenemu
gospodarstvu ter tistim organizacijam združenega dela, katerih proizvodi so nujno potrebni na domačem trgu za osnovno
preskrbo.
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5. Področje delitve
Pogoj za ustreznejše urejanje odnosov pri razporejanju
dohodka so spremembe na področju primarne delitve v smislu uveljavljanja tržnih zakonitosti in realnih ekonomskih
kategorij. Neizenačeni pogoji pridobivanja dohodka pogojujejo vrsto izjem v obstoječem sistemu delitve.
Potrebno je odpraviti prakso administrativnega poseganja
na področje delitve. Ni sprejemljivo prisiljevanje organizacij
združenega dela na sklepanje samoupravnih sporazumov oziroma uveljavljanje družbenih dogovorov z vnaprej določeno
vsebino pod prisilo sankcije nižjih osebnih dohodkov. Politika
razporejanja dohodka je temeljna samoupravna in poslovna
odločitev, zato so stalne administrativne intervencije
v nasprotju s samoupravljanjem in tržnimi usmeritvami.
Dograjevanje dokumentov, ki urejajo področje delitve
v organizacijah združenega dela mora težiti k vzpostavitvi
takega sistema, ki bo zagotavljal, da bodo delavcem v organizacijah združenega dela za celovito ocenjene boljše rezultate dela zagotovljeni višji osebni dohodki kot v tistih organizacijah združenega dela, kjer dosegajo slabše rezultate.
V cilju dolgoročnega zagotavljanja sredstev za reprodukcijo je potrebno vzpostaviti sistem delitve, ki bo neposredno
preko osebnih dohodkov vzpodbujal k oblikovanju sredstev
za akumulacijo. Zato je potrebno odpraviti nepravilnosti
v sedanjem sistemu, ki organizacije z visokim razporejanjem
sredstev za akumulacijo v preteklosti obvezujejo za nadaljne
povečevanje te akumulacije tudi v prihodnje, in sicer na račun
nizkih osebnih dohodkov.
Kriteriji razporejanja morajo biti naravnani dolgoročno,
tako da se odstopanja med rezultati in osebnimi dohodki
izravnavajo v daljšem časovnem obdobju in ne le v obdobju
enega leta.
V primerih, ko je izguba v organizacijah združenega dela
rezultat administrativnega predpisovanja cen, kot tudi drugih administrativnih omejitev, ni možno uveljavljati vseh
sankcij, ki se'nanašajo na omejevanje osebne porabe.
Glede na to, da je akumulacijska sposobnost gospodarstva
v letošnjem letu dosegla spodnjo kritično točko, je nujno
potrebno pripraviti koncept postopnega razbremenjevanja
dohodka gospodarstva, saj ni moč pričakovati, da bo
potrebno povečanje akumulacije doseženo le v breme zmanjševanja osebnih dohodkov.
6. Razbremenjevanje gospodarstva
Izkušnje kažejo, da linearno intenzivno omejevanje sredstev
skupne in splošne porabe ne dosega zastavljenega cilja,
hkrati pa povzroča tudi vrsto negativnih učinkov. Racionaliziranje porabe, predvsem v družbenih dejavnostih, je treba
nadomestiti z učinkovitejšo organizacijo na teh področjih ob
upoštevanju že sprejetih stališč za samoupravnje interesne
skupnosti materialne proizvodnje.
Na področju proračunske porabe je nujna takojšnja ukinitev zakonskih avtomatizmov predvsem pri oblikovanju zveznega proračuna. Zato je potrebno ponovno preveriti celotno
zakonsko ureditev, na podlagi katere se oblikuje proračun
federacije.
S spremembami obračunskega sistema ne smemo povzročiti relativnega porasta deleža porabe v dohodku.
Za zmanjševanje režije na vseh ravneh, od organizacij
združenega dela do državnih organov, je bistvenega pomena
deregulacija gospodarskega življenja in radikalno skrčenje
vseh oblik normativizma.
V POSEBEN POUDAREK NA RAZVOJU
POSAMEZNIH PODROČIJ
Ker v letu 1987 niso bile izvedene ključne naloge na področjih, ki smo jih posebej izpostavili, je potrebno dodatno
k temeljnim usmeritvam ekonomske politike za leto 1988 za
področje kmetijstva, turizma in drobnega gospodarstva uveljaviti naslednje dopolnitve:
1. Kmetijstvo
Ekonomsko politiko v kmetijstvu je potrebno usmerjati
predvsem na pospeševanje organizirane tržne proizvodnje
hrane.
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Pravočasno, pred setvijo pšenice, oljnic, sladkorne pese in
drugih osnovnih poljščin, je potrebno sprejeti takšno raven
zaščitnih odkupnih cen, ki morajo stimulirati planirani obsea
trzne proizvodnje.
Za redno oskrbo z osnovnimi živili in zaradi varovanja
družbeno organizirane tržne proizvodnje, je potrebno zagotoviti zadosten obseg blagovnih rezerv, kakor tudi namenska
sredstva za interventni odkup tržnih viškov po zaščitnih
cenah.
Zaostriti je treba davčno politiko do lastnine zemljišč do
take mere, da bo ekonomsko stimulirano za sodobno pridelovanje hrane.
Kmetijstvu je potrebno zagotoviti obrestno mero za bančna
posojila iz realnih virov.
2. Turizem
Omogočiti je potrebno tujcem plačila gostinskih in turisstičnih storitev v tujem efektivnem denarju, kar naj se prizna
OZD kot njihov direktni devizni priliv.
Poenostaviti je potrebno prodajo blaga in storitev tujim
turistom na domačem trgu in jo izenačiti s prodajo blaaa in
storitev za izvoz.
Oblikovati je treba takšno davčno politiko, ki bo z znižanjem
davčnih stopenj krepila cenovno konkurenčnost na mednarodnem turističnem tržišču.
Izboljšati je potrebno pogoje za najemanje bančnih posojil
za naložbe v turizem s podaljšanjem plačilnih rokov in regresiranjem obrestne mere, tako za OZD kot za občane.
Pri izplačilih osebnih dohodkov v primerih motenj v poslovanju je potrebno dosledno upoštevati specifični sezonski
značaj turistične dejavnosti.
3. Drobno gospodarstvo
Odpraviti je potrebno spremembe zakonodaje in izvedbenih
predpisov, ki bodo omogočile racionalnejše poslovno in

samoupravno organiziranost ter poslovanje, upoštevaje
dejanske potrebe v majhnih organizacijah združenega dela.
Prav tako je potrebno poenostaviti postopke za ustanovitev
novih organizacij združenega dela drobnega gospodarstva
in obratovalnic.
Zagotoviti je potrebno možnost sprotne revalorizacije združenih sredstev in sredstev v obrtnih zadrugah, temeljnih organizacijah kooperantov in pogodbenih organizacij združenega
dela, vračilo vloženih sredstev obrtnikov v realni vrednosti
fiksnega in variabilnega nadomestila za vložena sredstva
s pravico do nadzora nad namensko rabo sredstev s strani
imetnikov vrednostnih papirjev in drugo.
Zato, da bi nastajale in se razvijale nove enote drobnega
gospodarstva je potrebno del sredstev družbenopolitičnih
skupnosti z davčnimi olajšavami in zmanjševanjem prispevnih
stopenj namensko usmeriti v posebne samoupravne sklade
v vseh občinah kot inicialna sredstva za ustanavljanje takih
delovnih organizacij. V ta namen je potrebno usmerjati tudi
del sredstev poslovnih bank pod čimbolj ugodnimi pogoji,
predvsem na osnovi namenskega varčevanja.
Spremeniti zakon o davku na dohodek temeljnih organizacij združenega dela tako, da bodo naložbe v drobno gospodarstvo štete deloma kot odbitne postavke pri plačilu tega
davka, obrtne zadruge, temeljne organizacije kooperantov,
pogodbene organizacije združenega dela in organizacije
združenega dela storitvenih dejavnosti pa naj bodo v celoti
oproščene tega davka, v kolikor ta sredstva vlagajo za ustanavljanje novih organizacij združenega dela in razvoj enot
drobnega gospodarstva preko samoupravnih skladov v občinah.
Odpraviti razlikovanje med pogoji poslovanja v družbenem in zasebnem sektorju tako, da se odpravijo razlike pri
revalorizaciji poslovnih sredstev, oblikovanju poslovnih in
rezervnih skladov, opravljanju storitev, obračunu davkov in
carin, uvozu in izvozu, dolžniško-upniškem razmerju ter na
drugih področjih. V ta namen bomo pripravili poseben program odpravljanja teh razlik.

PREDLOG ODLOKA
o programu statističnih raziskovanj, pomembnih
za republiko, za leto 1988 (ESA-357)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 75. seji dne 29.
10. 1987 določil besedilo:
- PREDLOGA ODLOkA O PROGRAMU STATISTIČNIH
RAZISKOVANJ, POMEMBNIH ZA REPUBLIKO ZA LETO
1988,
- ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve
alinee 215. člena, 266., 267. in 319. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
Na podlagi 335. člena in 42. alinee prvega odstavka 342.
člena Ustave SR Slovenije, 16. člena zakona o družbenem
sistemu informiranja, 72. in 259. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije je skupščina SR Slovenije na sejah Zbora združenega dela in Zbora občin dne
sprejela
ODLOK O PROGRAMU STATISTIČNIH
RAZISKOVANJ, POMEMBNIH ZA REPUBLIKO
ZA LETO 1988
l.
V SR Sloveniji se bodo v letu 1988 izvajala statistična
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in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Tomaž BANOVEC, direktor Zavoda SR Slovenije za
statistiko,
- Irena BANFI, namestnica direktorja Zavoda SR Slovenije za statistiko in
- Milena ZEMLJIČ, pomočnica direktorja Zavoda SR
Slovenije za statistiko.
raziskovanja, pomembna za republiko, ki so določena z Odlokom o programu statističnih raziskovanj SR Slovenije za
obdobje 1986 do 1990 (Uradni list SRS št. 1/86), s spremembami in dopolnitvami, ki jih določa ta odlok.
Spremembe in dopolnitve programa iz prejšnjega odstavka
so v prilogi tega odloka, ki je njegov sestavni del.
II.
Za statistična raziskovanja, ki jih bo v letu 1988 izvajal
Zavod SR Slovenije za statistiko, se finančna sredstva zagotavljajo v proračunu SR Slovenije.
priloga poročevalca

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
'
Skupščina
Socialistične republike Slovenije
Predsednik

SR Sloveniie

OBRAZLOŽITEV
I. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Statistika samoupravljanja
Zap. št 1 - Letno raziskovalne aktivnosti družbenih pravobranilcev samoupravljanja (DPS-2)
Predlagamo dopolnitev vsebine za potrebe SR Slovenije.
Družbeni pravobranilec samoupravljanja izvaja funkcijo varstva samoupravnih pravic na dveh nivojih:
- preventivno deluje pred nastanom kršitve
- ukrepa po že storjeni kršitvi.
Metodologija Zveznega zavoda za statistiko posveča
spremljanju preventivnega delovanja, ki je v bistvu primarna
naloga te inštitucije minimalno pozornost. Ker preventiva
v SR Sloveniji predstavlja polovico vse dejavnosti družbenega
pravobranilca samoupravljanja menimo, da so za spremljanje
obsega dejavnosti potrebna dodatna vprašanja.
Statistika gospodarskih bilanc
Zap. št. 2 - Anketa o porabi gospodinjstev (APD-5 letna)
Predlagamo, da se za potrebe uporabnikov teh podatkov
v SR Sloveniji ta anketa razširi s podatki o pogojih stanovanja.
Po mnenju sosveta za to področje so taki podatki potrebni za
celovitejšo analizo strukture porabe in pogojev v katerih živijo
gospodinjstva v SR Sloveniji.
Zap. št. 3 - Anketa o porabi gospodinjstev (APD - četrtletna)
Dopolnilo zvezni raziskavi se nanaša na podatke o porabi
časa članov gospodinjstvev, ki so izbrana za četrtletno anketo
oziroma predvsem na način porabe prostega časa v povezavi
s pridobivanjem dobrin ali denarnih sredstev (siva ekonomija)
ali pa za rekreacijo, dopolnilno šolanje, ipd.
Predlagamo četrtletno snemanje, kjer bi pojav lahko realnejše spremljali kot v petletni anketi.
Statistika vzgoje in izobraževanja
Zap. št.4 - Vpis študentov (ŠV-20)
Sprememba se nanaša na spremenjen način dostave podatkov Zavodu SR Slovenije za statistiko, ki je že uveljavljen, in
sicer na magnetnih trakovih. Izvajalca raziskovanja sta: Univerza E. Kardelja v Ljubljani in Univerza v Mariboru.
II STATISTIČNA RAZISKOVANJA, ZA KATERA
PREDLAGAMO UKINITEV NJIHOVEGA
IZVAJANJA V LETU 1988
Statistika dela
1 Poročilo o osebnih dohodkih za posamezne poklice
(RAD-LDZ)
Vsako drugo leto se to raziskovanje v celoti izvaja kot
republiško, v vmesnih letih pa je vključeno v program statističnih, za vso državo pomembnih raziskovanj, v republiškem
pa samo razširitev seznama poklicev.
Predlagamo, da se to raziskovanje ne izvaja v letu 1988.
Letos smo namreč izvedli popis delavcev v združenem delu
(10 letna periodika) skupaj s Prijavo o ugotovljenem osebnem
dohodku in zavarovalni dobi, ki so jo organizacije dolžne
vsako leto dostaviti Skupnosti za invalidsko in pokojninsko
zavarovanje. Obe raziskovanji smo izvedli na integriranem
obrazcu M-4/RAD-20. V začetku 1988. leta bomo iz tega
popisa črpali podatke, ki jih sicer zbiramo z RAD-LDZ (osebni
dohodki za okoli 250 izbranih poklicev, in sicer s podatki za
1986 leto). Zato menimo, da ne bi bilo racionalno brez tethtnih
razlogov že 31.3.1988 terjati od organizacij istovrstne
podatke, čeprav bi veljali za 1987. leto. Opozarjamo pa na
metodološke razlike:
1)lz popisa delavcev lehko izbiramo samo poklice, ki so
navedeni v Nomanklaturi poklicev objavljeni v Uradnem listu
priloga poročevalca

SFRJ št. 29/81, ki je uporabljena za razvrščanje in šifriranje
poklicev v popisu delavcev. V tej nomenklaturi (po štirimestni
šifri) pa so poklici v veliki meri razvrščeni po skupinah poklicev.
, ,■ i
2) Do sedaj smo v raziskovanju RAD-LDZ spremljali poleg
čisith OD (kot v vsej državi) tudi bruto OD (kar je bil za SR
Slovenijo dodatek). Kolikor je ta podatek potreben se po
našem menenju lahko obračunava globalno v letu.
Kolikor bi se ugotovilo, da za potrebe SR Slovenije podatki
iz popisa delavcev ne zadoščajo, bi morali izvesti raziskovanje
tudi v 1988 letu. V tem primeru pa je potrebno oceniti ali raba
teh podatkov opravičuje stroške raziskovanja.
Statistika obrti
Sprememba stanja obrtnih organizacij (OBRT-1)
Predlagamo ukinitev tega raziskovanja. Zavod SR Slovenije
za statistiko bo za 1987 leto omogočil operativno izkoriščanje
Enotnega registra obratovalnic, ki vsebuje ustrezne podatke
za samostojno osebno delo, za obrtne organizacije združenega dela pa se lahko črpajo podatki iz Registra organizacij in
skupnosti.
Statistika prometa in zvez
Problematika javnega cestnega prevoza (SAM-11)
Predlagamo ukinitev tega raziskovanja.
Cestni prevoz za lastne potrebe (SA/G-21)
Po programu statističnih raziskovanj pomembnih za vso
državo je predvideno mesečno spremljanje cestnega prometa
za lastne potrebe (režijski promet). Zato odpade potreba po
tem raziskovanju.
Statistika komunalne dejavnosti
Komunalne organizacije (K-3)
Predlagamo ukinitev raziskovanja. Večino podatkov je
namreč možno dobiti iz drugih raziskovanj (investicije,
delavci, cene).
Statistika vzgoje in izobraževanja
Popis pedagoških delavcev (Š-KP)
Predlagamo podaljšanje periodike od 2 na 3 leta. Zato v letu
1988 odpade.
Statistika telesne kulutre
Dejavnost osnovnih organzacij za telesno kulturo (TK-2)
Predlagamo ukinitev tega raziskovanja, ki ga izvajamo
v letih, ko ni na programu tovrstnega raziskovanja v zveznem
programu, ki ima triletno periodiko. Kvaliteta zbranih podatkov je zelo slaba že zaradi izredno težke identifikacije poročevalske enote (društva), oziroma osebe, ki mora spolniti poročilo Metodologija tudi ni ustrezna za spremljanje dejavnosti,
ki odstopajo od klasičnih oblik telesnokulturnih dejavnosti
(planinstvo, ribištvo, taborništvo). Zato predlagamo,_ da
ostene samo triletna raziskava, ki je v programu statističnih
raziskovanj pomembnih za vso državo (FK-1)
Statistika znanstveno raziskovalne dejvnosti
Raziskovanje o investicijski dejavnosti (INOV)
Predlagamo, da se to raziskovanje ukine, dokler se ne
pripravi nova metodologija, ki bo ustrezala potrebam po
podatkih s tega področja, ki so nedvomno zelo aktualni. Pri
pripravi metodologije pa morajo sodelovati organizacije, ki te
podatke uporabljajo, oziroma strokovnjaki in inštitucije s tega
področja.
. ,
. ..
Da sedaj veljavna metodologija ne ustreza, dokazuje tudi
pomanjkanje vsakega zanimanja za rezultate vsakoletnega
raziskovanja.
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Statistika kulture in umetnosti
Sistem obveščanja v združenem delu (OBV-1)
Predlagamo spremembo periodike od 2 na 3 leta Zato
v letu 1988 izvajanje te ankete odpade
Statistika narodnogospodarskih bilanc
Poročilo OZD s področja gospodarstva o reprodukcijski
potrošnji, nabavah in prodaji (PB-11-L-2)
To raziskovanje se ne bo izvajalo kot republiško raziskovanje, ker bo 1988 leta izvedeno po Programu statističnih razipomembnih za vso državo. V program za leto 1988 so
vključili tudi razvoj in preizkušannje metodologij, ki jih planiramo kot nove oziroma jih že izvajamo.
Zaradi velikega interesa v republiki smo posebej vključili
tudi naloge, ki so sicer predvidene v srednjeročnem programu statističnih, za vso državo pomembnih raziskovanj.
Predvsem so to naloge s področja statistike narodnogospodarskih bilanc.
Posebej moramo opozoriti nalogo pod zap. štev 7 - Četrtletne ocene družbenega proizvoda SR Sovenije.
no
^varne^a'obstoji
ocenjevanje
proizvoda
blik in pokrajin
ustrezna družbega
metodologija
v SFRJ,repuniti
v SR Sloveniji. Kot nam je znano so te ocene le občasno
delale nekatere republike (npr. BIH). Zvezni zavod za statistiko je v »Osnutku nove metodologije družbenega proizvoda« letos planiral tudi pripravo metodologije za kvartalne
ocene druzbenga proizvoda republik in pokrajin. Te ocene bi

PRIPOMBE IN PREDLOGI, KI NISO
UPOŠTEVANI PRI SESTAVI PREDLOGA
PROGRAMA STATISTIČNIH
RAZISKOVANJ SR SLOVENIJE ZA LETO
1988 S POJASNILI ZAVODA SR
SLOVENIJE ZA STATISTIKO
STATISTIKA SAMOUPRAVLJANJA
- Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora
predlaga četrtletno raziskovanje za SPREMLJANJE Pl ANSKIH AKTOV SIS-ov in OBČIN v SR Sloveniji
Ker bi po predlogu morali poleg skupščine občin dati
podatke tudi vsi nosilci planiranja, bi bilo to izredno obsežno
raziskovanje, ki ga ni mogoče uvrstiti v program brez predhodnega definiranja metodoloških osnov, uporabnikov
podatkov ter potrebnih sredstev. Poleg tega bi moral biti za
izvedbo tega raziskovanja zadolžen organ, ki je tudi sicer
zadolzen za spremljanje stanja in razvoja na svojem področju.
- Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora
predlaga SPREMLJANJE PROSTORSKO IZVEDBENIH AKTOV
v občinah in republiki.
Podatke bi morali posredovati občinski upravni organi,
zadolženi za urejanje prostora in republiški upravi organi Kot
variantni vir so navedene uradne objave v uradnih glasilih. Če
f®1' Podatki res lahko povzemajo iz uradnih objav, potem jih
lahko zbere uporabnik sam in v ta namen ni potrebno predpisovati posebnega raziskovanja.
STATISTIKA GOSPODARSKIH BILANC
- Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje predlaga, da
se s programom statističnih raziskovanj zagotovi SPREMLJANECARIN ZA SLOVENSKI UVOZ IN KOMPENZACIJO ZA
SLOVENSKI IZVOZ PO PANOGAH EKD.
V sistemu statističnih raziskovanj se carine že spremljajo
v carinskih deklaracijah. Potrebno je le zagotoviti kvaliteto
izpolnjevanja carinskih deklaracij in dokumentacijo o oprostitvi plačevanja carin.
Dokumentacijo o kompenzacijah ima NBJ in SDK.
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lahko temeljile na periodičnih obračunih SDK, ki so pa zaradi
pomanjkljivosti obračunskega sistema in njegovih nenehnih
sprememb slaba osnova za ocejevanje družbenega proizvoda
oziroma sploh narodnogospodarskih kategorij. Verjetno bi
bilo za tekoče potrebe ekonomske politike smiselneje delati
ocene nominalnega družbenega proizvoda na osnovi indeksov cen. Z ocenami družbenega proizvoda so povezane tudi
tromesečne gospodarske bilance republik in pokrajin ki se še
ne delajo, so pa vključene v »Program statističnih raziskovanj
pomembnih za vso državo« tudi za leto 1988 s pripombo, da je
zanje še treba izdelati metodologijo (Zvezni zavod za statistiko) v okviru Projekta dodelave in integracije sistema gospodarskih bilanc (družbenih računov).
Problem kvartalnih oziroma polletnih ocen družbenega
proizvoda se je zaostril letos ob sprejetju Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sredstvih sklada federacije za
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih
republik in avtonomnih pokrajin v obdobju 1986-1990 (Ur. list
SFRJ, št. 31/87).
Po tem zakonu (čl. 6) sta Zvezni zavod za statistiko in Zvezni
zavod za družbeno planiranje dolžna do konca julija tekočega
leta oziroma do konca januarja prihodnjega leta oceniti nominalno rast družbenega proizvoda v preteklem polletju.
Poleg tega je takšno ocenjevanje nominalnega družbenega
proizvoda vprašljivo zaradi metodoloških sprememb izračuna
družbenega proizvoda med letom, ki jih prinašajo tekoče
spremembe obračunskega sistema, in so kot je praksa znane
šele konec leta.
Zato menimo, da morajo pri tej nalogi sodelovati Zavod
SRS za družbeno planiranje, Zavod SR Slovenije za statistiko
in Služba družbenega knjigovodstva, ker bo le tako možno
kljub vsemu zagotoviti korektne podatke.

Tekoče letno ocenjevanje storitvenih tokov s tujino bo potekalo v Zavodu SR Slovenije za statistiko v sodelovanju z drugimi institucijami v okviru rednega dela.
- Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje predlaaa
zbiranje podatkov o REPRODUKCIJSKI POTROŠNJI OZD
S PODROČJA GOSPODARSTVA (PB-11 L) tudi v letu 1988.
V okviru programa statističnih raziskovanj, pomembnih za
vso državo se bo v letu 1988 izvajalo v vseh republikah tudi
raziskovanje PB-11 s podatki za leto 1987 po enotni metodologiji. Zato v Program statističnih raziskovanj, pomembnih za
SRS za leto 1988 ni vključeno »Poročilo OZD s področja
gospodarstva o reprodukcijski potrošnji (PB-11-L)«, ki je le
skrajšana verzija PB-11. Zajema le eno od tabel in sicer
prodajo in nabavo po republikah. Raziskovanje PB-11-L bomo
v skladu s srednjeročnim programom 1986-1990 izvajali le
tista leta, ko ne bo zveznega raziskovanja PB-11.
Razsiskovanje je obsežno, izredno zahtevno in drago tako
za delovne organizacije kot za statistiko, saj z njimi zbiramo
podatke, ki jih obstoječe knjigovodske in druge evidence
v delovnih organizacijah ne vsebujejo v primerni obliki. (Od
delovnih organizacij zahtevamo sortiranje vsakega računa po
teritoriju in dejavnosti kupca oziroma dobavitelja ter po vrsti
proizvoda oziroma storitve.)
Zapš. štev. 3
(ANKETA O PORABI GOSPODINJSTEV
- PETLETNA, APD)
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije predlaga uvedbo
dopolnilnih podatkov o stanovanjih.
Dopolnitev je predlagal že sosvet za to področje in je kot
dodatek k zvezni raziskavi že vključena pod zap. štev. 3
Zap. štev. 4
(ANKETA O PORABI GOSPODINJSTEV - tekoča
APD-1)
Občinska raziskovalna skupnost in Higienski institut pri
Medicinski fakulteti v Ljubljani predlagata dopolnitev ankete
s podatki o načinu prehranjevanja. Podatki so potrebni pri
izvedbi raiskovalnega projekta »Krajevna skupnost od teoretičnih izhodišč do njihovega uresničevanja«, ki ga vodi Raziskovalna skupnost občine Ljubljana-Center. Predlogu je pripriloga poročevalca

loženo tudi priporočilo Koordinacijskega odbora za samoupravno organiziranost potrošnikov in Odbora za komunalni
sistem in krajevno samoupravo pri RK SZDL Slovenije ter
zapisnik seje 10 skupnosti slovenskih občin.
Predlagajo poseben vprašalnik (cca 6 strani) in dvakrat
v letu sedemdnevno opazovanje. Menimo, da je anketa
o načinu prehranjevanja preobsežna in ne more biti dodatek
k rednima anketama o potrošnji gospodinjstev, ki smo ju
obremenili že s stanovanjskim vprašalnikom ter z anketo
o porabi časa. Še večja obremenitev bi ogrozila kvaliteto
podatkov in verjetno tudi samo izvedbo, saj je prebivalstvo
v tem času skrajno nenaklonjeno anketnemu zbiranju podatkov.
GRADBENA IN STANOVANJSKA STATISTIKA
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora in
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije predlagata redno
obračunavanje ANALITIČNEGA INDEKSA STROSKOV STANOVANJSKE GRADNJE.
To raziskovanje je bilo pred leti uvedeno kot poskusno
v Programu' statističnih raziskovanj, pomembnih za vso
državo. Izvedba je pokazala, da je bila predlagana metodologija neuporabna zaradi izbora tehnologije gradnje, ki se ne
uporablja v vsej državi. Poleg tega gradbene organizacije
nimajo niti podatkov, potrebnih za snemanje stroškov posameznih pozicij, kakor jih zahteva metodologija.
Menimo, da bi bilo potrebno sestaviti ustrezno metodologijo, še zlasti zato, ker je uporaba analitičnega indeksa v Sloveniji zakonsko predpisana.
Predlagamo, da strokovno združenje pripravi ustrezno
metodologijo, ki bo v skladu s podatkovno bazo v dokumentaciji poročevalskih enot.
STATISTIKA PROMETA IN ZVEZ
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje ugotavlja
v splošnem nepopolno spremljanje obsega cestnega prometa. Pri konkretnih dopolnitvah večinoma ni razvidno ali gre
za dopolnitev evidenc, ki se predpisujejo s posebnimi zakoni
ali statističnih raziskovanj, ki se predpisujejo s tem programom.
Iz besedila je razbrati predloge za uvedbo zbiranja podatkov predvsem za cestni promet:
- SPREMLJANJE »INDIVIDUALNEGA« PREVOZA. Ver|etno
je mišljen prevoz z osebnimi motornimi vozili, oziroma z osebnimi avtomobili. Po predlogu naj bi podatke o obsegu prevoza
zbirali mesečno, dali pa naj bi jih lastniki vozil ob registraciji,
ki je samo enkrat letno.
Ker je predlagana dopolnitev obrazca za registracijo motornih vozil, bomo predlog posredovali RSNZ, ki to evidenco
vodi.
- Podobno EVIDENCO predlaga Zavod za družbeno planiranje za OBSEG PROMETA NA CESTAH, ki pa že obstoja in je
v predlogu tudi omenjena (avtomatski števci, štetje prometa,
cestninske postaje). V bistvu gre za predlog obdelave podatkov, zato ga bomo posredovali Skupnosti za ceste, ki naj bi
bila zadolžena za posredovanje teh podatkov.
- SPREMLJANJE OBSEGA PROMETA ZA LASTNE
POTREBE (REŽIJSKI PROMET), ki ga predlaga Zavod SRS za
družbeno planiranje, je kot posebno raziskovanje predvideno
v programu statističnih raziskovanj, pomembnih za vso
državo in se izvaja že v letošnjem letu z mesečno periodiko.
Torej ga ni potrebno uvrstiti v ta program.
Razlog, da še ni podatkov, je v neažurnosti registra motornih vozil, ki je osnova za vzorčno izbiro motornih vozil.
Popolno spremljanje te dejavnosti bi bilo namreč nesorazmerno drago.
- Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje predlaga
spremljanje OBSEGA PROMETA PRIVATNIH PREVOZNIKOV,
ki zaenkrat ni pokrito z ustreznim statističnim raziskovanjem.
Problem smo načeli pred leti, vendar vse doslej v zveznem
merilu nismo našli ustrezne rešitve. Izkušnje v spremljanju
dejavnosti v samostojnem osebnem delu kažejo, da je za
zasebne obratovalnice skoraj nemogoče^ pravočasno zbrati
kvalitetne podatke, tudi enkrat letno, kaj šele mesečno.

Verjetno bi bilo najbolj ustrezno dopolniti Napoved za
odmero davka, vendar bi bili potem podatki na voljo enkrat
letno.
- Strinjamo se z ugotovitvijo, da nimamo na voljo podatkov
za spremljanje informatike in sodobnih telekomunikacijskih
sistemov, vendar za to področje še nismo definirali konkretnih nalog, oziroma vsaj določenih faz dela, ki bi jih v naslednjem letu lahko izvedli s kadri, ki jih imamo na voljo.
STATISTIKA DELA
Splošno združenje gradbenjštva in IGM SJovenije predlaga
dopolnitev obdelav URESNIČEVANJA NAČRTA ZAPOSLOVAJA - RAD-30. Ker je nosilka tega raziskovanja Zveza skupnosti za zaposlovanje, ji bomo posredovali pripombo.
STATISTIKA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
Zap. štev. 19
(POROČILO O IZOBRAŽEVANJU V OZD, RAD-IZ)
Splošno združenje gradbeništva in IGM Slovenije predlaga
nekatere metodološke spremembe, ki jih bo Zavod SR Slovenije za statistiko upošteval pri prenovi metodologije raziskovanja, ki je predvidena v letu 1988.
Zap. štev. 21
(RAZISKOVANJE O ŠTIPENDISTIH)
Splošno združenje gradbeništva in IGM Slovenije predlaga,
da se združi raziskovanje RAD-10 A z vprašalnikom o razpisanih štipendijah RKŠ-1 (izvaja ga Zveza skupnosti za zaposlovanje).
Popis štipendistov že od leta 1985 izvaja samo Zavod SR
Slovenije za statistiko. Skupaj z Zvezo skupnosti za zaposlovanje smo sestavili enoten obrazec ter se dogovorili za
enkratno zbiranje in obdelavo podatkov o štipendistih, ki jih
zbiramo s stanjem 31. 12. vsako leto. Rezultati so pripravljeni
do 30. 4. naslednjega leta. Krajši rok zaradi obsežnosti gradiva ni realen.
Zveza skupnosti za zaposlovanje pa zbira le podatke o razpisanih štipendijah. RAD-10 A in RKS-1 sta dve raziskovanji, ki
zaradi različnega namena, časa popisa in različne vsebine
nista združljivi.
STATISTIKA TELESNE KULTURE
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije predlaga zbiranje nekaterih podatkov, potrebnih za planiranje razvoja
telesne kulture.
Zavod SR Slovenije za statistiko obrazec, ki naj bi ga izpolnjevale osnovne organizaicje za telesno kulturo, že dopolnjuje in prilagaja tudi poročevalskim enotam, katerih dejavnost metodološko ni bila ustrezno pokrita (planinci, taborniki,
ribiči).
STATISTIKA PRAVOSODJA
Republiški senat za prekrške predlaga, da posredujemo pri
Zveznem zavodu za statistiko, da se v zvezni statistiki dopolni
obrazec P/uv skladno s predlogi, ki so jih oblikovali sodniki
Republiškega senata na svoji 4. redni seji 8. 11. 1982.
Zavod SR Slovenije za statistiko bo sicer posredoval pripombe Zveznemu zavodu za statistiko, ki pa tudi ni nosilec
tega raziskovanja, zato bi jih bilo bolje posredovati preko
Republiškega sekretariata za pravosodje.
STATISTIKA KMETIJSTVA
Zap. štev. 7
(SISTEM STATISTIK S PODROČJA KMETIJSTVA)
Kmetijski inštitut Slovenije predlaga pripravo metodologije
za REGISTER KMETIJ kot samostojno raziskovalno nalogo.
Naloga je sestavni del projekta sistema statistik s področja
kmetijstva (v programu statističnih raziskovanj številka 7),
zato je zaenkrat še ni potrebno posebej izpostaviti.
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SEZNAM STATISTIČNIH RAZISKOVANJ SR SLOVENIJE ZA LETO 1988
Zp. Raziskovanje
št.

Statistična raziskovanja
STATISTIKA
SAMOUPRAVLJANJA
Poročilo o samoprispevkih
(SA-1), republiško razikovanje
- izvaja Zavod SR Slovenije za
statistiko
Letno raziskovanje o aktivnosti
družbenih pravobranilcev samoupravljanja (DPS-2), dopolnitev k zveznemu raziskovanju
- izvaja Zavod SR Slovenije za
statistiko
STATISTIKA GOSPODARSKIH
BILANC
Anketa o probi gospodinjstev
- petletna (APD), dopolnitev
zveznega raziskovanja - izvaja
Zavod SR Slovenije za statistiko

Vsebina raziskovanja

20

kdo

Podatke mora dati
kdaj

Prvi rezultati
obdelave

6
Območje, datum, obdobje, namen uvedbe, način odločitve,
zbrana sredstva, stopnja plačevanja, učinki, zgrajeni objekti
Preventivno delovanje družbenega pravobranilca samoupravljanja ■

1987
1987

Občinske skupščine,
18. 4.
31. 1.
krajevne skupnosti
Vsi občinski družbeni 1.3.
pravobranilci
samoupravljanja, družbeni pravobranilec SR Slovenije

15. 4

1988

Izbrana gospodinjstva december
- december 1988
1988

15.4. 1989

1988

Izbrana kmečka mešana Po preteku 25. 5. 1988
in nekmečka gospo- četrtletja na 25. 8. 1988
dinsjtva
določen dan 25. 11. 1988
pred anketiranjem

L

1986

Osnova so podatki, ki jih
zbirata SDK in Zavod SR
Slovnije za statistiko

PL

od 5.
Izbrane prodajalne v tr- april in nodo 12. 4. govini na drobno v 4 kra- vember
in od 5. jih SR Slovenije
do 12. 11.

PL

1. in 3.
teden
v aprilu
1. in 3.
teden
v novembru
od 13.
do 15. 4.
od 13.
do 15. 11.

Dopolni podatki o stanovanju: 5L
vrsta stanovanja, vrsta stanovanjske zgradbe v kateri je stanovanje, kjer je stanovanje
v zgradbi, število sob in drugih
prostorov ter njihova površina,
opremljenost stanovanja z instalacijami, kdaj je bilo stanovanje zgrajeno
Poraba časa za posamezne čla- ČL
ne gospodinjstva na določen
dan (4 x letno). Izdelava metodologije ter poizkusno raziskovanje v 1988

Anketa o porabi gospodinjstev
- tekoča (APD-1), dopolnitev
zveznega raziskovanja - izvaja
Zavod SR Slovenije za statistiko. Poraba časa s poudarkom
na prostem času na določen
dan ob poteku četrtletja
Družbeno bogastvo SR Slove- Izdelava letnih bilanc družbenije izvaja Zavod SR Slovenije nega bogastva republike, poveza statistiko
zava bilance v sistem družbenih računov in analiz družbenega bogastva
STATISTIKA CEN
Poročilo o cenah na drobno
Prodajne cene v trgovini na
- industrijskih živilskih in indu- drobno za industrijske živilske
strijskih neživilskih proizvodov in industrijske neživilske proiz(C-12/RD, C-13/RD), dopolnitev vode, ki jih bodo zajemale kok zveznemu raziskovanju - iz- šarice (poleg že vanje zajetih
vaja Zavod SR Slovenije za sta- v zveznem raziskovanju) za iztistiko
računavanje stroškov za košarico izbranih proizvodov in storitev
- kmetijskih proizvodov (C-11/ Najpogostejše cene na drobno
RD), dopolnitev k zveznemu v trgovini in na trgu, ki jih bodo
raziskovanju - izvaja Zavod SR zajemale košarice (poleg že zaSlovenije za statistiko
jetih v zveznem raziskovanju)
za izračunavanje stroškov za
košarico izbranih proizvodov in
storitev
- za storitve (C-14/RD), dopol- Cene na drobno za obrtne, konitev k zveznemu raziskovanju munalne, prometne in druge
- izvaja Zavod SR Slovenije za storitve, ki jih bodo zajemale
statistiko
košarice (poleg že zajetih
v zveznem raziskovanju) za izračunavanje stroškov za košarico izbranih proizvodov in storitev
GRADBENA IN STANOVANJSKA STATISTIKA
Indeks gradbenih stroškov Stroški gradbenih, obrtniških
(ITG), republiško raziskovanje in inštalacijskih del po pozici- izvaja Zavod SR Slovenije za jah (cene po projektih, ki se
statistiko
izvajajo v polletju)

STATISTIKA OBRTI
Poročilo o dejavnosti, ki se
opravlja s samostojnim osebnim delom z delovnimi sredstvi,
ki so lastnina občanov (OBRT3), republiško raziskovanje
- izvaja Zavod SR Slovenije za
statistiko

PeObdobje
riodi- ali
ka
kritični
datum

Število in kvalifikacija lastnikov, solastnikov in delavcev
v obratovalnicah samostojnih
obrtnikov ter število oseb, ki
opravljajo postranski poklic,
obratovalnice po številu zaposlenih delavcev

PL

PL

Izbrane prodajalne v trgovini na drobno in zasebni prodajalci na trgu
v 4 krajih SR Slovenije

ob koncu leta

31. 3.
31. 12.

april in november
31. 5.
31. 12.

Izbrane
organizacije april in nozdruženega dela, ki vember
opravljajo storitve in delavnice v zasebni lasti, ki
opravlja storitve v 4 krajih
SR Slovenije

od sept. Izbrane
organizacije 10. 4.
1987 do združenega dela v grad- 10. 10.
aprila
beništvu
1988, od
aprila
1988 do
sept.
1988
31.12.
Občinske skupščine
6. 4.

31. 5.
31. 12.

30. 5.
28. 11.

11.6.
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10.

11.

12.

13.

STATISTIKA KOMUNALNIH DEJAVNOST
Letno poročilo o investicijah
v komunalne objekte in naprave na območju občine (K-1), republiško raziskovanje - izvaja
Zavod SR Slovenije za statistiko
STATISTIKA PROMETA
IN ZVEZ
Poročilo o mejnem prometu
potnikov z vlaki, letali, ladjami
(SŽ-3, SV-3, SP-3), dopolnitev
k zveznemu raziskovanju - izvaja Zavod SR Slovenije za statistiko
Poročilo o prevozu z žičnicami.
(Prom/Ži-1), republiško raziskovanje — izvaja Zavod SR
Slovenije za statistiko
STATISTIKA TURIZMA IN GOSTINSTVA
Mesečno poročilo o obiskovalcih turističnih znamenitosti
(TU-2), republiško raziskovanje
- izvaja Zavod SR Slovenije za
statistiko
STATISTIKA PREBIVALSTVA
SR SLOVENIJE
Statistika prebivalstva
- Prijava rojstva (DEM-1), dopolnitev k zveznemu raziskovanju — izvaja Zavod SR Slovenije za statistiko
- Prijava smrti (DEM-2), dopolnitev k zveznemu raziskovanju - izvaja Zavod SR Slovenije za statistiko

20. 6.

Investicije po virih sredstev, povračila za gospodarjenje s komunalnimi objekti in napravami skupne porabe

1987

Komunalne OZD, skladi 20. 3.
stavbnih zemljišč oziroma druge pooblaščene
OZD

Prihod in odhod potnikov M
v rednem in obmejnem prometu

pretekli
mesec

Carinarnice

10. v mesecu 30.v mesecu

Prepeljane osebe, čas obrato- M
vanja žičnic in prihodki

pretekli
mesec

Upravljalci žičnic

10. v mesecu 30. v mesecu

Domači in tuji obiskovalci turi- M
stičnih zanimivosti, iztržek od
prodanih vstopnic

pretekli
mesec

Izbrani turistični objekti

5. v mesecu

Enotna matična številka občana in državljanstvo (tudi republiško) otroka, matere in očeta;
ali je otrok prijavljen v občinski
register stalnega prebivalstva
Enotna matična številka občana in državljanstvo (tudi republiško) umrlega; za zakonca
osebno ime, enotna matična
številka občana in rojstni datum; podatki o materi za umrle
otroke od 1. do 7. leta starosti
- Prijava sklenjene zakonske Enotna matična številka občazveze (DEM-3), dopolnitev na in državljanstvo (tudi repuk zveznemu raziskovanju - iz- bliško) ženina in neveste
vaja Zavod SR Slovenije za statistiko
- Statistični list o razvezi za- Enotna matična številka občakonske zveze (RB-1), dopolni- na za moža in ženo
tev k zveznemu raziskovanju
- izvaja Zavod SR Slovenija za
statistiko
- Priznanje očetovstva in po- Enotna matična številka občasvojitev otroka (DEM-1 a), repu- na za otroka, očeta, mater, pobliško raziskovanje - izvaja Za- svojitelja in posvojiteljico; davod SR Slovenije za statistiko tum in kraj dogodka, vpis
v rojstno matično knjigo, datum vpisa zaznambe; obrazec
velja za; osebno ime otroka,
očeta, matere, posvojitelja in
posvojiteljice; kraj rojstva in državljanstvo otroka, datum rojstva, spol in stalno prebivališče
otroka, očeta, matere, posvojitelja in posvojiteljice; delo, ki
ga opravlja oče, mati, posvojitelj in posvojiteljica; oče, mati,
posvojiteljica opravljajo delo
kot: družinski stan posvojitelja
in posvojiteljice ter kdo so posvojitelji
- Prijava, odjava stalnega pre- Enotna matična številka občabivališča, sprememba naslova na priimek in ime, priimek ob
stanovanja (SEL-1), dopolnitev rojstvu, rojstni datum, spol,
k zveznemu raziskovanju — iz- rojstni kraj, novo stalno prebivaja Zavod SR Slovenije za sta- vališče, pripadnost narodu, narodnosti ali etnični skupini, drtistiko
žavljanstvo socialistične republike, zakonski stan, šolska izobrazba, poklic, zaposlitev, staro stalno prebivališče, registrska številka osebne izkaznice
ter organ, ki jo je izdal in datum
izdaje, vzrok selitve, priimek in
ime očeta, priimek matere pred
sklenitvijo zakonske zveze in
ime, priimek in ime osebe, ki
vodi gospodinjstvo ter sorodstveno razmerje do te osebe,
datum izpolnitve obrazca

20. v mesecu

ob do- Občinski upravni organi sproti
godku
za notranje zadeve

15. v mes. za
predpretekli
mesec

ob do- Občinski upravni organi sproti
godku
za notranje zadeve

15. v mes. za
predpretekli
mesec

ob do- Občinski upravni organi sproti
godku
za notranje zadeve

15. v mes. za
predpretekli
mesec

sproti

15. v mes. za
predpretekli
mesec

ob
Občinski upravni organi športi
dogodku za notranje zadeve

15. v mes. za
predpretekli
mesec

Občinski upravni organi sproti
ob
dogodku za notranje zadeve

15. v mes. za
predpretekli
mesec

ob do- Temeljna sodišča
godku

21

priloga poročevalca

J

14.

15.

16.

17.

- Prijava spremembe imena,
priimka ali osebnega imena
(SPROI), republiško raziskovanje - izvaja Zavod SR Slovenije
za statistiko
- Določitev enotne matične
številke občana (DEMŠO), republiško raziskovanje - izvaja
Zavod SR Slovenije za statistiko
- Podatek o pravilnem osebnem imenu in kraju rojstva
(MŠ-1), republiško raziskovanje - izvaja Zavod SR Slovenije
za statistiko
- Obvestilo o uničeni in določeni novi matični številki (MŠ2), republiško raziskovanje
- izvaja Zavod SR Slovenije za
statistiko
KADROVSKA EVIDENCA IN KADROVSKO STANJE POSLOVODNIH ORGANOV
Kadrovska evidenca v SR Sloveniji (KE-1, KE-11), republiško
raziskovanje po odloku Izvršnega sveta Skupščine SRS, št.
26/75 in 40/82 - izvaja Sekretariat za kadrovska vprašanja
v Izvršnem svetu Skupščine SR
Slovenije

Spremljanje kadrovanja poslovodnih organov v SR Sloveniji
- republiško raziskovanje - izvaja Sekretariat za kadrovska
vprašanja v Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije

STATISTIKA DELA
Poročilo o družbeni prehrani
(RAD-DPR), republiško raziskovanje - Izvaja Zavod SR Slovenije za statistiko
Uresničevanje načrta zaposlovanja (RAD-30), republiško raziskovanje - izvajajo skupnosti
za zaposlovanje)

■
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Prejšnje osebno ime, enotna D
matična številka občana, rojstni datum, spol, novo osebno
ime, datum spremembe
Vsebina je določena s pravilni- D
kom za izvajanje zakona
o enotni matični številki občanov (Ur. I. SRS, št. 7/80)

ob
Občinski upravni organi sproti
dogodku za notranje zadeve
ob
Občinski upravni organi sproti
dogodku za notranje zadeve

Vsebina je določena s pravilni- D
kom za izvajanje zakona
o enotni matični številki občanov (Ur. I. SRS, št. 7/80)

ob
Občinski upravni organi sproti
dogodku za notranje zadeve

Vsebina je določena s pravilni- D
kom za izvajanje zakona
o enotni matični številki občanov (Ur. I. SRS, št. 7/80)

ob ,
Zavod SR Slovenije za sproti
dogodku statistiko

Identifikacijski podatki, matična številka iz enotnega registra
organizacij in skupnosti, enotna matična številka občana,
strokovna izobrazba, oziroma
z delom pridobljena delovna
zmožnost ter poklic in delo, ki
ga opravlja, vrsta in število
funkcij, odlikovanja in javne
nagrade, posebna usposobljenost in pripravljenost občanov
za delo na strokovnem, družbenopolitičnem in mednarodnem
področju ter drugi podatki iz
obrazcev kadrovske evidence
(sprotno vodenje evidence
z vnašanjem novo popisanih
sprememb in odjav)
Podatki o razpisanih postopkih
za poslovodne organe, prijavljenih kandidatih za poslovodne organe, imenovanih poslovodnih organih, vršilcih dolžnosti poslovodnih organov, začasnih poslovodnih organih in
poslovodnih organih, ki jim poteče mandat
Podatki:
a. matična številka iz enotnega
registra organizacij in skupnosti, oznaka samoupravne organiziranosti, oznaka poiziva poslovodnega organa
b. priimek in ime, datum rojstva, enotna matična številka
občana, delovno področje,
vzroki za imenovanje, vzroki za
odklonitev prijave, dopolnilno
izobraževanje
Družbena prehrana v organiza- 3L
cijah in skupnostih glede na
število in vrsto obrokov, obliko
organiziranosti (na določen
dan v tednu od 13. do 17. maja)
in način financiranja
Povprečno število zaposlenih PL
ter planirano število zaposlenih
Število na novo zaposlenih pripravnikov (od tega za določen
čas in od lastnih kadrovskih štipendij)
Poprečno mesečno število delavcev na podlagi pogodb dela
in obseg nadurnega dela ter
razlogi
Število zaposlenih delavcev
z danimi pogoji za upokojitev;
število delavcev s tretjino polnega delovnega časa; število
zaposlenih glede na izmensko
delo, število delavcev kot ekonomski ali tehnološki višek ter
njihova morebitna prezaposlitev; razlogi za nastanek ekonomskih in tehnoloških viškov

Temeljne
in druge
organizacije združenega
dela in
skupnosti ter občinske
skupščine

Temeljne sproti in druge
organizacije združenega
dela in skupnosti do 7.
v mes. občinske skupščine do 15. v mesecu

ob
Temeljne in druge orga- 31. 1.
dogodku nizacije združenega dela
in skupnosti ter občinske
skupščine

31. 3.

od 13.
Temeljne organizacije 20. 5.
do 17. 5. združenega dela, druge
1988
organizacije in skupnosti
ter enote v sestavi, ki
imajo družbeno prehrano
drugače organizirano kot
TOZD
Temeljne organizacije 15. 1.
združenega dela, druge 15. 7.
organizacije in skupnosti

september

30. 4.
30. 9.

priloga poročevalca

STATISTIKA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
18. Študenti in diRlomanti višjih in
visokih šol
- Prijavni list za vpis študentov (ŠV-20), dopolnitev k zveznemu raziskovanju - izvaja
Univerza Edvarda Kardelja
v Ljubljani in Univerza v Mariboru
- Statistični list za diplomirane študente (ŠV-50), dopolnitev
k zveznemu raziskovanju - izvaja Zavod SR Slovenije za statistiko
- Statistični list za doktorje
znanosti (ŠV-70), dopolnitev
k zveznemu raziskovanju — izvaja Zavod SR Slovenije za statistiko
- Statistični list za magistre in
specialiste (ŠV-80), dopolnitev
k zveznemu raziskovanju — izvaja Zavod SR Slovenije za statistiko
- Poročilo o vpisu študentov
na visokošolske temeljne delovne organizacije (ŠV-22), republiško raziskovanje - izvaja
Zavod SR Slovenije za statistiko
19. Poročilo o izobraževanju v organizacijah združenega dela
(RAD-IZ), republiško raziskovanje - izvaja Zavod SR Slovenije
za statistiko
20. Oblike vzgojnoizobraževalnega
dela v predšolskih, osnovnošolskih in srednješolskih organizacijah
- Poročilo o podaljšanem bivanju učencev osnovne šole (Š0/K1), dopolnitev k zveznemu
raziskovanju - izvaja Zavod SR
Slovenije za statistiko
- Poročilo o pripravi otrok na
osnovno šolo (PŠV), dopolnitev
k zveznemu raziskovanju — izvaja Zavod SR Slovenije za statistiko

21.

Raziskovanje . o štipendistih
(RAD-10A), republiško raziskovanje - izvaja Zavod SR Slovenije za statistiko

STATISTIKA TELESNE
KULTURE
22. Telesna kultura
- Poročilo o telesni vzgoji
v osnovnih in srednjih šolah
(TK-1A), republiško raziskovanje - izvaja Zavod SR Slovenije
za statistiko
23.. Poročilo o športno rekreacijski
dejavnosti v organizacijah
združenega dela in skupnostih
(TK-3), republiško raziskovanje
- izvaja Zavod SR Slovenije za
statistiko
STATISTIKA KULTURE
IN UMETNOSTI
24. Poročilo o dejavnosti posredovanja kulturnih vrednot (KU-6),

priloga poročevalca

25. 3. v naslednjem letu

Enotna matična številka obča- L
na, vrednostni podatki, prispevek za študij ob delu, znanje
tujih jezikov

šolsko le- Študenti visokošolskih ob vpisu
to 1988/ tozd oziroma delovnih
89
organizacij, visokošolske
tozd oziroma delovne organizacije na AOP medijih

Enotna matična številka obča- L
na, podatki o šolski izobrazbi
staršev ali vzdrževalcev

1987

Študenti visokošolskih ob diplomi
tozd oziroma delovnih
organizacij

Enotna matična številka obča- L
na, starši ali vzdrževalci po poklicu, šolski izobrazbi

1987

Doktorji znanosti

Enotna matična številka občana, starši ali vzdrževalci po poklicu, šolski izobrazbi

1987

Diplomanti podiplomske ob diplomi
stopnje

Študenti po načinu študija, letnikih, spolu, vpis na podiplomsko stopnjo, absolventi s statusom, novovpisani študenti

šolsko le- Visokošolski tozd oziro- 15. 10.
to 1987/ ma delovne organizacije
88

31. 10.

Organiziranje in izvajanje izo- L
braževanja v organizacijah
združenega dela, vrsta, način
in trajanje izobraževanja, udeleženci

šolsko le- Temeljne organizacije 31. 8.
to 1987/ združenega dela
88

28. 11.

Oddelki podaljšanega bivanja,
učenci v podaljšanem bivanju,
trajanje bivanja, zaposlenost
staršev, poprečni mesečni stroški na učenca, prostori, prehrana, kvalifikacijska struktura
učiteljev, ki vodijo oddelke podaljšanega bivanja
Organizatorji priprave otrok na
osnovno šolo, število otrok, oddelkov po celoletnem programu, delavci; število otrok, oddelkov po skrajšanem programu, delavci; trajanje skrajšane
priprave otrok na osnovno šolo, brezplačni prevoz otrok
k pripravi na osnovno šolo
Podatki o organizaciji: matična 2L
številka registra organizacij in
skupnosti, dejavnost, vrsta organizacije. Podatki o štipendistu: enotna matična številka
občana, spol, občina stalnega
prebivališča, vrsta in višina štipendije, letnik v katerem je postal štipendist, vrsta šola, letnik
šolanja, socialno poreklo; stanovanje štipendista v času šolanja

šolsko
leto
1987/88

Osnovne šole, vzgojno- 25. 6.
varstvene organizacije,
organizacije za usposabljanje

16. 9.

šolsko
leto
1987/88

Vzgojnovarstvena orga- 25. 6.
nizacija osnovne šole,
osnovne šole s prilagojenim predmetnikom in učnim načrtom

3. 9.

1987

Organizacije in skupno- 31. 12.
sti, ki imajo štipendiste

30. 4. v naslednjem letu

Organizacija pouka telesne 2L
vzgoje, šola v naravi, športna
značka in druge telesnovzgojne aktivnosti

šolsko
leto
1987/88

Osnovne in srednje šole ob koncu šol- 25. 9.
skega leta

Športno rekreacijska dejavnost 2L
zaposlenih, organizacija, razvitost in oblike športne rekreacije, financiranje in objekti

1987

Vse organizacije združe- 31. 12.
nega dela in skupnosti

10. 7.

Podatki o številu predstav, kon- L
certov in razstav po vrsti, doma

1987

Poklicna
(strokovna) 1.10.
združenja in društva

27. 12.

ob prijavi

25. 3. v naslednjem letu
15. 2. v naslednjem letu
15. 3. v naslednjem letu
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25.

26.

republiško raziskovanje - izvaja Zavod SR Slovenije za statistiko
REGISTRI
Register teritorialnih enot in teritorializacija podatkov, dopolnitev k zveznemu raziskovanju
- izvaja Zavod SR Slovenije za
statistiko, Republiška geodetska uprava, občinske geodetske uprave in drugi pristojni organi

Enotni register obratovalnic za
SR Slovenijo - izvaja Zavod SR
Slovenije za statistiko v sodelovanju s pristojnimi občinskimi
organi.
II. Razvoj In preizkušnje metodologij
Projekt uporabe satelitskih podatkov za ugotavljanje izrabe
tal - izvaja Zavod SR Slovenije
za statistiko v sodelovanju z Inštitutom za gozdno in lesno gospodarstvo, Geodetskim zavodom SRS, Geološkim zavodom
Ljubljana, Fakulteto za elektrotehniko
Zbirka definicij - izvaja Zavod
SR Slovenije za statistiko

in v tujini, število obiskovalcev,
število umetniških delavcev-izvajalcev
- Identifikacijski podatki os- D
novnih teritorialnih enot, imena
in nekateri drugi podatki o teh
enotah ter vse njihove spremembe
- Ulice in hišne številke ter njihove spremembe glede njihovega preoštevilčenja in pripadnosti višjim teritorialnim
enotam
- Od dopolnilnih teritorialnih
enot spremljanje krajevnih uradov, matičnih območij, območij pošt in drugih enot
Podatki o obratovalnicah ter D
gospodarskih in drugih dejavnostih, ki se izvajajo s samostojnim osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov

ob
dogodku

Pristojni občinski organi sproti

Izdelava metodologije za analizo in ovrednotenje satelitsko
skaniranih podatkov o prostoru

Pojmi in definicije iz statističnih raziskovanj, teoretične statistike in informatike; računalniško podprta zbirka
Osnove za vzpostavitev baze Integracija podatkov
podatkov o delavcih - izvaja
SPIZ, Zavod za zaposlovanje,
Zavod SR Slovenije za statistiko, Zavod SRS za zdravstveno
varstvo in drugi)
Sodelovanje pri standardizaciji Izdelava osnutka metodologije
imen organizacij in skupnosti za standardizacijo imen organiv ROS, (Zavod SR Slovenije za zacij in skupnosti v ROS
statistiko v sodelovanju z drugimi informacijskimi službami)
Izdelava celovitega sistema sta- Določitev ciljev ter funkcij upotistik s področja kmetijstva, rabnikov (operativa, občina, fes posebnim oziroma na verti- deracija), predlog rešitev ter
kalno povezovanje operativnih ustreznih baz podatkov
evidenc in statističnih raziskovanj - izvajajo Zavod SR Slovenije za statistiko, Republiški
komite za prehrano, kmetijstvo
in gozdarstvo, Gospodarska
zbornica Slovenije, raziskovalne organizacije s tega področja, nekateri sozdi
Možnost uporabe podatkov ge- Določitev ciljev in ocena možodetske službe (karte, katastri) nosti, usklajevanje sedanjih in
za statistično posploševanje ter pričakovanih informacijskih
nekatere naturalne bilance potreb uporabnikov, predlog
- izvaja Republiška geodetska metodologije
uprava, Zavod SR Slovenije za
statistiko, Republiški komite za
varstvo okolja in urejanje prostora ter raziskovalne organizacije s tega področja
Sestava nove metodologije za
spremljanje inovacijskih dejavnosti v združenem delu (INOV)
- izvaja Republiška raziskovalna skupnost, Republiški komite
za raziskovalno dejavnost in
tehnologijo,
Gospodarska
zbornica Slovenije, Zavod SR
Slovenije za statistiko
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ob
Občinski upravni organi, sproti
dogodku pristojni za geodetske zadeve in drugi pristojni organi

1988

Informacijske službe

sproti

Subjekti DSI SPIZ, Zavod
za zaposlovanje, Zavod
SR Slovenije za statistiko, Zavod SRS za zdravstvo
konec
1988

leta

predlogi leta
1988 oziroma
tekoče

junij 1988

priloga poročevalca

junij 1988

Revizija metodologije za
spremljanje izobraževanja delavcev v združenem delu (RAD-IZ) - izvaja Gospodarska zbornica Slovenije, Republiški komite za vzgojo in izobraževanje
ter telesno kulturo, Zavod SRS
za šolstvo, Izobraževalna skupnost Slovenije, Zavod SR Slovenije za statistiko
III. Razvojne in metodološke
naloge iz programa statističnih, za vso državo pomembnih
raziskovanj
za
obdobje
1986-1990
Uvozna matrika SR Slovenije Primerjava in dopolnitev meto1987 - izvaja Zavod SR Slove- dologije izdelave uvozne matrike na SR Slovenijo in izdelave
nije za statistiko
nove
Ocenjevanje storitvenih tokov
s tujino - izvaja Zavod SR Slovenije za statistiko v sodelovanju z drugimi institucijami

Medsebojni odnosi gospodarskih dejavnosti SR Slovenije
1983 - tabela skupnih tokov
- izvaja Zavod SR Slovenije za
statistiko

Družbeni računi SR Slovenije
za leto 1985, 1986 - izvaja Zavod SR Slovenije za statistiko
Finančni računi 1986 - izvaja
Zavod SR Slovenije za statistiko v okviru Sosveta za integralni sistem družbenih računov
Integracija sistema družbenih
računov, družbenega bogastva
in finančnih računov - izvaja
Zavod SR Slovenije za statistiko v okviru Sosveta za integralni sistem družbenih računov
Četrtletne ocene družbenega
proizvoda SR Slovenije - izvaja ocene Zavod SRS za družbeno planiranje, Zavod SR Slovenije za statistiko, SDK-Centrala
za SRS
Projekcije prebivalstva SR Slovenije - izvaja Zavod SR Slovenije za statistiko
Statistika okolja (sodelovanje
z nosilcem)
Legenda periodike:
D = dnevna,
M = mesečna,
ČL = četrtletna,
PL = polletna,
L = letna
2L = dvoletna
3L = triletna,
E = enkratna

priloga poročevalca

Opredelitev vsebine raziskovanja, statistični standardi in definicije z spremljanje mednarodnih tokov storitev, evidentiranje
možnih virov podatkov in analiza njihove primernosti za statistične namene ter poizkus izdelave predloga metodologije
za spremljanje teh tokov za republiko. Predlog sprememb oz.
dopolnitev statistik za področje
storitvene menjave s tujino.
Razvijanje metodologije in empirično ugotavljanje odnosov
med posameznimi proizvodnimi dejavnostmi (matrika reprodukcijske porabe) ter ugotavljanje povezanosti teh dejavnosti s posameznimi kategorijami
končne porabe (matrika končne porabe) ob upoštevanju
vseh virov sredstev. Sestava in
uskladitev teh sestavnih delov
v končno bilanco oziroma v input-output tabelo kot del integralnega sistema družbenih računov
Sodelovanje pri izdelavi zvezne
metodologije družbenih računov SR in SAP
Razvijanje metodologije

1987

-

1987

Zvezna uprava carin, Narodna banka Jugoslavije,
Zavod SR Slovenije za
statistiko, SIS za nafto in
plin - predhodni podatki, Služba družbenega
knjigovodstva

konec 1988

Izdelava matrike za reprodukcijsko
in za končnoporabo ob
koncu leta
1988; izdelava usklajene
input-output
tabele
ob
koncu leta
1989

dvo 1983
ali triletna

L

30. 7.

september
1988
vse leto

1985
1986

L

vse leto

Razvijanje metodologije

Informacijske služe

Izdelava metodologije ter teko- ČL
če ocene

1988

Izdelava projekcij različnih
kontingentov prebivalstva
Razvijanje metodologije

do 2025 Zavod SR Slovenije za
leta za statistiko, zunanje inštiSRS
tucije

junij 1988
vse leto
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Zap. Raziskovanje
št.
I. Statistična raziskovanja
STATISTIKA
SAMOUPRAVLJANJA
Letno raziskovanje o aktivnosti
družbenih pravobranilcev samoupravljanja (DPS-2), dopolnitev k zveznemu raziskovanju
- izvaja Zavod SR Slovenije za
statistiko
STATISTIKA GOSPODARSKIH
BILANC
Anketa o porabi gospodinjstev
- petletna (APD), dopolnitev
zveznega raziskovanja - izvaja
Zavod SR Slovenije za statistiko

Anketa o porabi gospodinjstev
- tekoča (APD-1), dopolnitev
zveznega raziskovanja - izvaja
Zavod SR Slovenije za statistiko. Poraba časa s poudarkom
na prostem času na določen
dan ob poteku četrtletja
STATISTIKA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
študenti in diplomanti višjih in
visokih šol
- Prijavni list za vpis študentov (ŠV-20), dopolnitev k zveznemu raziskovanju - izjava
Univerza Edvarda Kardelja
v Ljubljani in Univerza v Mariboru
II. Razvoj in preizkušnje metodologij
Osnove za vzpostavitev baze
podatkov o delavcih - izvaja
SPIZ, Zavod za zaposlovanje,
Zavod SR Slovenije za statistiko, Zavod SRS za zdravstveno
varstvo in drugi
Sestava nove metodologije za
spremljanje inovacijskih dejavnosti v združenem delu (INOV)
- izvaja Republiška raziskovalna skupnost, Republiški komite
za raziskovalno dejavnost in
tehnologijo,
Gospodarska
zbornica Slovenije, Zavod SR
Slovenije za statistiko
Revizija metodologije za
spremljanje izobraževanja delavcev v združenem delu (RADIZ) - izvaja Gospodarska zbornica Slovenije, Republiški komite za vzgojo in izobraževanje
ter telesno kulturo, Zavod SRS
za šolstvo, Izobraževalna skupnost Slovenije, Zavod SR Slovenije za statistiko
III. Razvojne in metodološke
naloge Iz programa statističnih, za vso državo pomembnih
raziskovanj za obdobje
1986-1990
Uvozna matrika SR Slovenije
1987 - izvaja Zavod SR Slovenije za statistiko
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Vsebina raziskovanja

Periodika

Obdobje
ali kritični kdo
datum

Podatke mora dati
kdaj

Prvi rezultati
obdelave

Preventivno delovanje družbe- L
nega pravobranilca samoupravljanja

1987

Vsi občinski družbeni 31. 1.
pravobranilci
samoupravljanja, družbeni pravobranilec SR Slovenije

18. 4.

Dopolnilni podatki o stanova- 5L
nju: vrsta stanovanja, vrsta stanovanjske zgradbe v kateri je
stanovanje, kje je stanovanje
v zgradbi, število sob in drugih
prostorov ter njihova površina,
opremljenost stanovanja z instalacijami, kdaj je bilo stanovanje zgrajeno
Poraba časa za posamezne čla- ČL
ne gospodinjstva na določen
dan (4xletno). Izdelava metodologije ter poizkusno raziskovanje v 1988

1988

Izbrana gospodinjstva december
- december 1988

15. 4. 1989

1988

Izbrana kmečka, mešana Po preteku 25. 5. 1988
in nekmečka gospodinj- četrtletja na 25. 8. 1988
določen dan 25. 11. 1988
stva
pred anketiranjem

Enotna matična številka obča- L
na, vrednotni podatki, prispevek za študij ob delu, znanje
tujih jezikov

šolsko le- Študenti visokošolskih ob vpisu
to 1988/ tozd oziroma delovnih
89
organizacij, visokošolske
tozd oziroma delovne organizacije na AOP medijih

25. 3. v naslednjem letu

Subjekti DSI: SPIZ, Za- vse leto
vod za zaposlovanje, Zavod SR Slovenije za statistiko, Zavod SRS za
zdravstvo

Integracija podatkov

junij 1988

junij 1988

Primerjava in dopolnitev metodologije izdelave uvozne matrike za SR Slovenijo in izdelava
nove

1987

Zvezna uprava carin, Narodna banka Jugoslavije,
Zavod SR Slovenije za
statistiko, SIS za nafto in
plin - predhodni podatki, Služba družbenega
knjigovodstva

30. 7.
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Ocenjevanje storitvenih tokov
s tujino - izvaja Zavod SR Slovenije za statistiko v sodelovanju z drugimi institucijami

Medsebojni odnosi gospodarskih dejavnosti SR Slovenije
1983 - tabela skupnih tokov
- izvaja Zavod SR Slovenije za
statistiko

4.

Družbeni računi Slovenije za
leto 1985, 1986 - izvaja Zavod
SR Slovenije za statistiko
5. Finančni računi 1986 - izvaja
Zavod SR Slovenije za statistiko v okviru Sosveta za integralni sistem družbenih računov
6. Integracija sistema družbenih
računov, družbenega bogastva
in finančnih računov - izvaja
Zavod SR Slovenije za statistiko v okviru Sosveta za integralni sistem družbenih računov
7. Četrtletne ocene družbenega
proizvoda združenega dela SR
Slovenije - izvaja Zavod SRS
za družbeno planiranje, Zavod
SR Slovenije za statistiko, SDK
- Centrala za SRS
8. Statistika okolja (sodelovanje
z nosilcem)
Legenda periodike:
D = dnevna
M = mesečna
ČL = četrtletna
PL = polletna
L = letna
2L = dvoletna
3L = triletna
E = enkratna

1987
Opredelitev vsebine raziskovanja, statistični standardi in definicije za spremljanje mednarodnih tokov storitev, evidentiranje možnih virov podatkov in
analiza njihove primernosti za
statistične namene ter poizkus
izdelave predloga metodologije za spremljanje teh tokov za
republiko. Predlog sprememb
oziroma dopolnitev statistik za
področje storitvene menjave
s tujino
Razvijanje metodologije in em- dvo 1983
pirično ugotavljanje odnosov ali tri
med posameznimi proizvodni- letna
mi dejavnostmi (matrika reprodukcijske porabe) ter ugotavljanje povezanosti teh dejavnosti s posameznimi kategorijami
končne porabe (matrika končne porabe) ob upoštevanju
vseh virov sredstev. Sestava in
uskladitev teh sestavnih delov
v končno bilanco oziroma v input-output tabelo kot del integralnega sistema družbenih računov
Sodelovanje pri izdelavi zvezne
1985
1986
metodologije družbenih računov SR in SAP
Razvijanje metodologije

konec 1988

izdelava matrike za reprodukcijsko
in za končno
porabo ob
koncu leta
1988; izdelava usklajene
input-output
tabele
ob
koncu leta
1989
september
1988
vse leto
vse leto

Razvijanje metodologije

Izdelava metodologije ter teko- ČL
če ocene

1988

Informacijske službe

vse leto

Razvijanje metodologije

I
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PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(ESA-314)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 75. seji dne 29:
10. 1987 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREKRŠKIH,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
1. člen
V zakonu o prekrških (Uradni list SRS, štev. 25/83 in 24/85)
se drugi odstavek 25. člena spremeni tako, da se v 1. in 3.
točki številka »500« nadomesti s številko »2500«, številka
»100.000« pa s številko »500.000«; v 2. točki se številka
»2.500« nadomesti s številko »12.500« številka »1.000.000« pa
s številko »5.000.000«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Z zakonom se sme predpisati za prekrške, ki pomenijo
hujše kršitve predpisov o varstvu naravnih bogastev oziroma
varstvu človekovega okolja, za posameznika, za pravno osebo
in za posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, ter za odgovorno osebo pravne
osebe denarna kazen do 20.000.000 dinarjev.«
V tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se številka
»500« nadomesti s številko »2.500«, številka »100.000« pa
s številko »500.000«.
Četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako,
da se v 1. in 3. točki številka »250« nadomesti s številko
»1.250«, številka »50.000« pa s številko »250.000«; v 2. točki
se številka »1.000« nadomesti s številko »5.000«, številka
»300.000« pa s številko »1.500.000«.
V petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se številka
»5.000« nadomesti s številko »50.000«, številka »10.000« pa
s številko »100.000«.
Dosedanji šesti do osmi odstavek postanejo sedmi do
deveti odstavek.
2. člen
V prvem odstavku 28. člena se številka »500« nadomesti
s številko »5.000«.
3. člen
V 70. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena je
v primerih iz 107. do 109. člena za postopek pristojen tudi
občinski sodnik za prekrške, po čigar odredbi ali na katerega
območju je bil storilec prijet ali pridržan oziroma h kateremu
je bil priveden.«
4. člen
V prvem odstavku 84. člena se številka »20.000« nadomesti
s številko »100.000«, številka »40.000« pa s številko
»200.000«.
j

in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
-Janez ZAJC, član Izvršnega sveta in republiški sekretar
za pravosodje in upravo,
- Jože TRATNIK, namestnik republiškega sekretarja za
pravosodje in upravo in
- Janez BREZNIK, republiški svetovalec v republiškem
sekretariatu za pravosodje in upravo.

7. člen
V prvem odstavku 160. člena se številka »3.000« nadomesti
s številko »15.000«.
8. člen
V prvem odstavku 161. člena se številka »3.000« nadomesti
s številko »15.000«.
9. člen
V 2. točki 202. člena se številka »50.000« nadomesti s številko »250.000«.
V 2. in 3. točki se številki »100.000« nadomestita s številkama »500.000«.
10. člen
V 216. členu se za besedama »o prekršku« dodaja besede
»in drugo pravnomočno odločbo«.
11. člen
V prvem odstavku 241. člena se številka »5.000« nadomesti
s številko »50.000«, številka »10.000« pa s številko »100.000«.
12. člen
Za 266. členom se doda nov člen, ki se glasi:
»266. a člen
(1) Pri občinskih sodnikih za prekrške mora biti v dela
prostih dnevih zagotovljeno dežurstvo za obravnavanje primerov iz 107. do 109. člena zakona.
(2) Podrobnejša organizacija dežurstva se določi v pravilniku o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških.«
13. člen
Predpisi o prekrških, ki niso v skladu s tem zakonom, se
morajo z njim uskladiti v enem letu od njegove uveljavitve.

5. člen
V prvem odstavku 111. člena se številka »500« nadomesti
s številko »5.000«.

14. člen
Ce je bila neizterjana denarna kazen spremenjena v zapor
(prvi odstavek 28. člena zakona o prekrških) pred dnevom
uveljavitve tega zakona, se odločba izvrši tako, da se vsakih
začetih neizterjanih 5.000 dinarjev spremeni v en dan zapora.

6. člen
V četrtem odstavku 159. člena se številki »10.000« nadomestita s številkama »50.000«, številka »100.000« pa s številko
»500.000«.

15. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS, uporablja pa se od 1. januarja 1988.
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I.
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na sejah de 24. septembra 1987 sprejela predlog za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških z osnutkom zakona. Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije sta naročila, da pripravi predlog zakona, pri tem pa
prouči in ustrezno upošteva pripombe delovnih teles zborov
in skupščine ter stališča in pripombe skupin delegatov na
sejah zborov.
Predlagatelj zakona je pri pripravi predloga zakona proučil
vse pripombe, predloge in stališča, ki so se izoblikovala ob
obravnavi predloga za izdajo zakona in osnutka zakona, ter
jih pretežno upošteval.
II.
Glede na tehtne pripombe in stališča Zanonodajno-pravne
komisije ter Komisije za pravosodje in nekaterih skupin delegatov je predlagatelj ponovno proučil zlasti tiste rešitve, ki so
bile v osnutku zakona predlagane glede ureditve odgovornosti posameznika, ki opravlja samostojno dejavnost, za dejanja
pri njem zaposlenih delavcev (1. člen osnutka) ter glede
rešitve v zvezi z nepravočasnim plačilom denarne kazni (podvojitev kazni po samem zakonu, 3., 11. in 18. člen osnutka)
kakor tudi glede oblikovanja skupne delovne skupnosti več
občinskih organov za postopek o prekrških (16. člen
osnutka). Pri vprašanju dodatnega urejanja odgovornosti
posameznika, ki opravlja samostojno dejavnost, za dejanja pri
njem zaposlenih delavcev ter dodatnega urejanja sankcije za
nepravočasno plačevanje denarnih kazni je predlagatelj ugotovil, da je v tej fazi sprememb in dopolnitev zakona o prekrških potrebno upoštevati dejstvo, da analogne spremembe
oziroma dopolnitve, kot so bile glede teh vprašanj predlagane
v našem zakonu o prekrških, ne bodo vključene v sedanji
obseg sprememb zakona o prekrških, s katerimi se kršijo
zvezni predpisi. Predstavniki republiških organov pravosodja,
ki uporabljajo oba zakona (Vrhovno sodišče SR Slovenije,
Javno tožilstvo SR Sovenije in Republiški senat za prekrške)
ter predstavnik Pravne fakultete so ob proučevanju možnih
rešitev teh dveh vprašanj podprli tista opozorila in obravnave
osnutka zakona, ki so se nanašala na nesprejemljivost različne ureditve teh vprašanj v republiškem in zveznem zakonu.
Zlasti glede vprašanja podvojitve denarne kazni v primeru
nepravočasnega plačila ali drugih možnih eknomskih sankcij
za nepravočasno plačilo so bili mnenja, da je potrebna obširnejša proučitev te problematike za celotno kaznovalno pravo
(kazenska zakonodaja, pravo o gospodarskih prestopkih in
pravo o prekrških). Ker morajo biti zaradi uskladitve z zvezno
kaznovalno zakonodajo valorizacije denarnih zneskov
v našem zakonu o prekrških uveljavljene s 1. januarjem 1988,
predlagatelj ocenjuje, da kakršnihkoli rešitev v zvezi s širitvijo
odgovornosti posameznika, ki opravlja samostojno dejavnost
ter v zvezi s sankcioniranjem nepravočasnega plačevanja
denarne kazni zaenkrat ne bi bilo smotrno vnašati v zakon.
Potrebne proučitve bodo opravljene in predlagane potem, ko
bodo glede teh vprašanj zavzeli ustrezna stališča pristojni
zvezni organi.
Predlagatelj je v celoti upošteval pripombo Zakonodajnopravne komisije in Komisije za pravosodje, da je samoupravno povezovanje delavcev v delovnih skupnostih organov
različnih družbenopolitičnih skupnosti sistemsko nesprejemljivo. Predlagatelj zato rešitve, predlagane v 16. členu osnutka
ni vnesel v predlog zakona. Ob tem je seveda odprta možnost
samoupravnega povezovanja delavcev v delovni skupnosti
organov za postopek o prekrških z delavci delovnih skupnosti
drugih organov v okviru iste družbenopolitične skupnosti po
določbah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih. Nespremenjena ostaja tudi možnost ustanavljanja
medobčinskih organov za postopek o prekrških, na kar so ob
obravnavi zakona opozarjala delovna telesa skupščine in
zborov.
Po sprejemu predloga za izdajo zakona in osnutka zakona
je bil na zvezni ravni sprejet dogovor o enotnem pristopu
k sankcioniranju kršitev naših predpisov o morskem ribištvu
s strani tujih ribičev. V skladu z dogovorom naj bi v SR
Sloveniji, SR Hrvatski in v SR Črni gori za tovrstne prekrške
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predpisali enotno denarno kazen do 20.000.000 din. Da se
omogoči realizacija dogovora in ustrezna uskladitev kazenskih določb v zakonih o morskem ribištvu, je v predlogu
zakona predvidena možnost predpisovanja denarne kazni za
prekrške, ki pomenijo hujše kršitve predpisov o varstvu naravnih bogastev oziroma varstvu človekovega okolja do
20.000.000 din (drugi odstavek 1. člena predloga) in ne le do
15.000.000 din, kot je bilo predlagano v osnutku zakona.
Glede ostalih predlaganih sprememb ohranja predlog
zakona rešitve, predlagane v osnutku. Ob tem pa je predlagatelj po proučitvi podanih pripomb posamezne rešitve dodelal.
V 1. in 11. členu predloga je ohranjena glede višine zneska
denarne kazni, ki se lahko izterja na kraju samem od pravne
osebe oziroma posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, osnovna rešitev. Predlagana
variantna rešitev (2. in 14. člen osnutka), ki je predvidevala 50kratno zvišanje te denarne kazni, v delovnih telesih ni bila
v celoti podprta. Predlagatelj se je zato odločil višino denarne
kazni, ki se lahko izterja takoj na kraju, valorizirati z 10kratnim faktorjem enako za pravno osebo kot za posameznika. S tem se ohranja dosedanje razmerje med višino
denarne kazni, ki se za take primere lahko predpiše za različne kategorije možnih storilcev, in je analogno razmerju,
uveljavljenem v zakonu o prekrških, s katerimi se kršijo zvezni
predpisi.
Predlagatelj je ustrezno upošteval pripombo Zakonodajnopravne komisije in Komisije za pravosodje k predlaganemu
besedilu novega 266. a člena (15. člen osnutka). V predlogu
zakona (12. člen) je določbo o obveznem dežurstvu zato
omejil na obravnavanje primerov iz 107. do 109. člena zakona.
Gre za primere, ko je zaradi uspešne izvedbe postopka o prekršku potrebno obdolženca pridržati. Za navedene primere pa
je, glede na predlagano dopolnitev 70. člena zakona ('3. člen
predloga), krajevna pristojnost občinskih sodnikov za prekrške bistveno razširjena. Tako imajo občinski sodniki za prekrške možnost za obravnavanje teh primerov sami organizirati
dežurstvo, ali pa se dogovoriti o tem, kdaj bo kateri občinski
sodnik za prekrške, v skladu s svojo krajevno pristojnostjo,
opravljal dežurno službo. Takšna rešitev je sistemsko ustreznejša kot uvajanje skupne dežurne službe za več organov za
postopek o prekrških. Le-ta bi odprla določena pravna vprašanja, katerih praktično reševanje bi bilo po oceni predlagatelja preveč zapleteno. Zato v osnutku predlagana določba
o organiziranju skupnih dežurstev (15. člen osnutka) ni vgrajena v besedilo predloga zakona.
Besedilo 10. člena predloga zakona je v primerjavi z osnutkom redakcijsko dopolnjeno tako, da sedaj iz njega jasno
izhaja, da se pristojnost republiškega javnega tožilca za vlaganje zahtev za varstvo zakonitosti razširja samo na pravnomočne odločbe, izdane v postopku o prekršku.
Pri oblikovanju besedila prehodne določbe (14. člen predloga) je predlagatelj ustrezno redakcijsko izboljšal besedilo te
določbe, ki pa ostaja vsebinsko nespremenjena v odnosu na
osnutek zakona (19. člen osnutka).
Da se v letošnjem letu omogoči sprejemanje sprememb
zakona o morskem ribištvu, ki so vezane na uveljavitev sprememb in dopolnitev zakona o prekrških, je predlagatelj
v predlogu zakona določbo o uveljavitvi zakona oblikoval
tako, da prične zakon veljati osmi dan po objavi, njegove
določbe pa se uporabljajo od 1. 1. 1988 (ko naj bi bile predvidoma uveljavljene spremembe v zvezni kaznovalni zakonodaji).
III.
Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj glede valorizacije denarnih kazni in drugih dinarskih zneskov ohranil rešitve, predlagane v osnutku zakona. Pri tem predlagatelj ni
mogel slediti predlogu skupine delegatov iz Ptuja, naj se
valorizirani zneski kazni uskladijo z zagroženimi kaznimi iz
kazenskega zakona in zakona o gospodarskih prestopkih, kar
predlagatelj razume kot zahtevo po enaki stopnji valorizacije
denarnih kazni, kot je predlagana oziroma bo predlagana
v zvezi s spremembami kazenskega zakona SFRJ in zakona
o gospodarskih prestopkih. Predloga ni mogoče upoštevati
zato, ker je od uveljavitve zadnje spremembe kazenskega
zakona SFRJ in zakona o prekrških preteklo različno časovno
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obdobje, zaradi česar valorizacijski faktor ne more biti enak.
V odnosu med višino denarne kazni, ki se lahko predpiše za
gospodarski prestopek, in višino denarne kazni, ki se lahko
predpiše za prekršek, pa bo tudi ob predlagani petkratni
valorizaciji denarnih kazni v zakonu o prekrških še vedno
ohranjeno ustrezno sorazmerje, tudi v primeru, če bodo kazni
v zakonu o gospodarskih prestopkih zvišane z nižjim (trikratnim) faktorjem. Različna stopnja valorizacije v zveznem
zakonu in zakonu o prekrških je utemeljena ob upoštevanju
družbenoekonomskih posebnosti v naši republiki (višji osebni
dohodki ipd.).
Tudi predlogov večih delovnih teles in skupin delegatov, da
bi se v zakonu o prekrških vgradil inštrument sprotnega
prilagajanja dinarskih zneskov inflacijskim gibanjem, predlagatelj ni mogel upoštevati. Razloge je predlagatelj v skupščini
že večkrat pojasnil, navedel pa jih je tudi v predlogu za izdajo
zakona. Zaradi enotnosti kaznovalnopravnega sistema SFRJ
namreč takšnih reš.itev zgolj v republiško pravo o prekrških ni
mogoče vgraditi, ne da bi imelo to za posledico porušenje
temeljnih razmerij med višino predpisanih kazni za prekrške,
gospodarske prestopke oziroma kazniva dejanja.
Ob obravnavi predloga za izdajo zakona in osnutka zakona
so bili podani še določeni predlogi nadaljnjih sprememb
oziroma dopolnitev zakona. V tej smeri je svoje stališče zavzel
tudi Republiški senat za prekrške. Predlagatelj ocenjuje, da
v fazi oblikovanja predloga zakona vanj ne more vgraditi
rešitev, ki bi presegale obseg sprememb in dopolnitev predlaganih v predlogu za izdajo zakona. To velja zlasti za predlog
o direktnem stekanju dela denarnih kazni na račune sodišč

oziroma organov za postopek o prekrških, o preimenovanju
občinskih sodnikov za prekrške v sodnike posameznike
v občinskem sodišču za prekrške in oblikovanju posebnega
zbora sodnikov v delovni skupnosti organa za postopek o prekrških. Gre za vprašanja, ki zahtevajo podrobnejšo proučitev,
in zadevajo vprašanja organizacije organov za postopek
o prekrških v naši republiki. Vprašanja morebitne spremembe
statusa teh organov pa pred uveljavitvijo predvidenih sprememb zvezne in republiške ustave ne bi bilo smotrno reševati.

DOLOČBE ZAKONA O PREKRŠKIH
(URADNI LIST SRS, ŠTEV. 25/83, 42/85),
KI SE SPREMINJAJO

28. člen
(1) Pri spremembi denarne kazni v zapor se računa vsakih
začetih 500 dinarjev za en dan zapora, vendar pa zapor ne
sme biti daljši od 30 dni.
(2) Če je poleg denarih kazni izrečena tudi kazen zapora, pri
spremembi denarne kazni v zapor skupna kazen zapora ne
sme biti daljša kot 60 dni.
(3) Če je za prekršek predpisana poleg denarne kazni alternativno tudi kazen zapora, tedaj zapor, v katerega se spremeni denarna kazen, ne sme presegati največje mere kazni
zapora, ki je predpisana za ta prekršek.
(4) Če se izrečeta za prekrške storjene v steku, kazen zapora
nad 30 dni in denarna kazen, ne sme zapor, v katerega se
spremeni neizterjana denarna kazen, skupaj z izrečeno kaznijo zapora, presegati 90 dni.
(5) Če kaznovani plača samo del denarne kazni, se mu
ostanek, ob upoštevanju omejitev iz prešnjih odstavkov tega
člena, sorazmerno spremeni v zapor.
(6) Prestajanje kazni zapora, v katerega je bila spremenjena
denarna kazen, preneha, če kaznovani plača ostanek denarne
kazni po vštetju tistega njenega dela, ki ustreza prestani kazni
zapora.

25. člen
(1) Denarna kazen se lahko predpiše v razponu ali v določenem znesku.
(2) Z zakonom oziroma z uredbo ali odlokom Izvršnega
sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije se lahko
predpiše denarna kazen:
1. za posameznika od 500 do 100.000 dinarjev;
2. za pravno osebo in za posameznika, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, od 2.500 do
1.000.000 dinarjev;
3. za odgovorno osebo pravne osebe od 500 do 100.000
dinarjev.
(3) Z zakonom se lahko predpiše denarna kazen za odgovorno osebo organa družbenopolitične skupnosti, drugega
državnega organa ali krajevne skupnosti od 500 do 100.000
dinarjev.
(4) Z odlokom občinske skupščine se lahko predpiše
denarna kazen:
1. za posameznika od 250 do 50.000 dinarjev.
2. za pravno osebo in za posameznika, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti od 1.000 do
300.000 dianrjev;
3. za odgovorno osebo pravne osebe od 250 do 50.000
dinarjev.
(5) Denarna kazen, ki se izterja takoj na kraju, se sme
predpisati za posameznika in za odgovorno osebo v določenem znesku do 5.000 dinarjev, za pravne osebe in za posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, pa v določenem znesku do 10.000 dinarjev.
(6) Denarne kazni, plačane za prekrške, so dohodek republike.
(7) Republika odstopi občinam 30 odstotkov dohodka iz
prejšnjega odstavka v razmerju, v kakršnem posamezne očine
financirajo organe za postopek o prekrških, 70 odstotkov pa
v razmerju,v kakršnem posamezne občine financirajo
temeljna sodišča in temeljna javna tožilstva.
(8) Način zbiranja in delitev sredstev med občine predpiše
republiški funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za pravosodje.
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Ker se večina predlaganih sprememb zakona nanaša zgolj
na določitev novih zneskov, po oceni predlagatelja ni podana
potreba po določitvi prečiščenega besedila zakona, kot to
predlagata skupina delegatov iz Ptuja in Republiški senat za
prekrške.
IV.
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o prekrških
bodo prispevale k večji učinkovitosti izvajanja tega zakona in
drugih predpisov o prekrških. S predlaganimi spremembami
in dopolnitvami se organom za postopek o prekrških ne
nalagajo nove naloge in zato izvajanje tega zakona ne bo
zahtevalo novih ali dodatnih sredstev družbenopolitičnih
skupnosti.
Izvajanje tega zakona ne bo zahtevalo povečanja administrativno-tehničnih opravil, potrebno pa bo ustrezno dopolniti
določbe pravilnika o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških glede dežurstev za obravnavanje primerov iz
107. do 109. člena zakona o prekrških.

70. člen
(1) Za postopek je pristojen organ, ki vodi postopek o prekršku, na katerega območju je bil prekršek storjen.
(2) Organ, ki vodi postopek o prekršku in je pristojen za
pravno osebo, je pristojen tudi za odgovorno osebo pravne
osebe.
(3) Če je bil prekršek storjen na domači ladji ali na domačem letalu, je za postopek pristojen tisti organ za prekrške, na
območju katerega je domače pristanišče oziroma domače
letališče, v katerem se je končalo potovanje storilca. Če je
storilec član posadke, je za postopek pristojen tisti organ za
prekrške, na območju katerega je matično pristanišče ladje
oziroma matično letališče letala.
84. člen
(1) Če obdolžena pravna oseba na zahtevo organa, ki vodi
postopek, ne določi predstavnika, jo ta organ z odločbo
kaznuje z denarno kaznijo do 20.000 dinarjev. Če tudi po tej
kazni ne določi predstavnika, se kaznuje za vsako nadaljnjo
nespoštovanje takega naloga z denarno kaznijo do 40.000
dinarjev.
(2) Odločba o denarni kazni po prejšnjem odstavku se lahko
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dinarjev.
(2) Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(3) Če se obdolženec kljub opominu nedostojno obnaša ali
ovira delo, se sme odrediti, da se obdolženec odstrani iz
prostora, v katerem se opravlja dejanje v postopku, ne sme pa
se kaznovati z denarno kaznijo.

izpodbija s samostojno pritožbo, če se postopek ustavi, sicer
pa samo s pritožbo zoper odločbo o prekršku.
111. člen
(1) Čas, ko je bil obdolženec pridržan, preden je bila izdana
odločba o prekršku, se obdolžencu všteje v kazen. Pri tem se
pridržanje, ki je trajalo več kot 12 ur, šteje za en dan zapora
oziroma 500 dinarjev denarne kazni.
(2) Obdolžencu, ki je bil med kazenskim postopkom v priporu, šteje čas pripora v kazen zapora, izrečeno za prekršek,
če je zoper njega ustavljen kazenski postopek in je bil za isto
dejanje kaznovan v postopku o prekršku.

202. člen
Zahtevo za sodbno varstvo je mogoče vložiti zoper odločbo,
izdano na drugi stopnji:
1. Če je izrečena za prekršek kazen zapora ali je izrečen
varstveni ukrep prepovedi opravljanja samostojne dejavnosti
ali po_klica ali prepoved vožnje motornega vozila;
2. Če je izrečena za prekršek posamezniku oziroma odgovorni osebi denarna kazen nad 50.000 dinarjev ali pravni osebi
oziroma posamezniku, ki stori prekršek v zvezi s.samostojnim
opravljanjem dejavnosti, denarna kazen nad 100.000 dinarjev;
3. Če je odločeno o premoženjskopravnem zahtevku o odvzeti premoženjski koristi v znesku nad 100.000 dinarjev.

159. člen
(1) Če temelji predlog za uvedbo postopka o prekršku na
neposredni osebni ugotovitvi pooblaščene uradne osebe ali
na uradnih podatkih in če organ, ki vodi postopek o prekršku,
na podlagi takega predloga ter priloženih podatkov in drugih
dokazov spozna, da je obdolženec storil prekršek, lahko tudi
brez zaslišanja obdolženca izda odločbo o prekršku.
(2) Odločba o prekršku po določbah prvega odstavka tega
člena se lahko izda za prekrške, za katere je predpisana
denarna kazen.
(3) Odločba o prekršku se lahko izda ob pogojih iz prvega
odstavka tega člena tudi v primerih, ko je za prekršek predpisana poleg denarne kazni tudi kazen zapora, če organ za
postopek o prekršku ugotovi, da je treba glede na naravo
prekrška, glede na okoliščine, v katerih je bil prekršek storjen
in glede na osebne lastnosti obdolženca izreči denarno
kazen.
(4) Z odločbo o prekršku, izdano v skrajšanem postopku, se
sme izreči posamezniku denarna kazen do 10.000 dinarjev,
pravni osebi ali posamezniku, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem samostojne dejavnosti, denarna kazen do 100.000
dinarjev, odgovorni osebi pa denarna kazen do 10.000 dinarjev.
(5) V skrajšanem postopku po določbah tega člena ni
mogoče izreči varstvenega ukrepa, ne odločiti o premoženjskopravnem zahtevku, niti odvzeti protipravne premoženjske
koristi, pridobljene s prekrškom.
(6) Zoper odločbo o prekršku izdano po prvem odstavku
tega člena, lahko vložijo obdolženec in osebe, navedene
v drugem odstavku 181. člena tega zakona, v osmih dneh od
dneva vročitve ugovor. Zoper odločbo, s katero se ugovor
zavrže, je dovoljena pritožba.
(7) Če je bil ugovor vložen pravočasno, razveljavi organ, ki
vodi postopek, odločbo o prekršku in nadaljuje redni postopek.
(8) Odločba o prekršku, izdana v rednem postopku, ne sme
biti za obdolženca manj ugodna od odločbe, ki je bila na
njegov ugovor razveljavljena.

216. člen
Zoper pravnomočno odločbo o prekršku, o kateri Vrhovno
sodišče Socialistične republike Slovenije ni odločalo
v postopku o zahtevi za sodno varstvo, lahko javni tožilec
Socialistične republike Slovenije vloži zahtevo za varstvo
zakonitosti, če je prekršen ta zakon ali drug predpis, ki določa
prekršek.
241. člen
(1) Če gre za prekrške, za katere je predpisana samo
denarna kazen v določenem znesku do 5.000 oziroma do
10.000 dinarjev, izterjajo pooblaščene uradne osebe upravnih
organov in organizacij, ki izvajajo javna pooblastila ali nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in drugih predpisov, s katerimi so določeni prekrški, takoj na kraju prekrška tako kazen
od tistih, ki jih zalotijo pri prekršku.
(2) Ni dovoljeno izterjati takoj na kraju prekrška denarno
kazen za več prekrškov, storjenih v steku.
(3) Za prekršek, ki ga je storil mladoletnik, se ne sme
izterjati denarna kazen takoj na kraju prekrška.
(4) O plačani denarni kazni se izda potrdilo. Če storilec
denare kazni ne plača, mu izda pooblaščena oseba plačilni
nalog (položnico).
(5) Zoper izrek o izterjanju denarne kazni takoj na kraju
prekrška ni pritožbe.
(6) Storilec, ki denarne kazni ne plača takoj na kraju prekrška, je dolžan denarno kazen plačati v roku osmih dni ali
v tem roku ugovarjati pri organu, katerega uradna oseba je
izrekla kazen. Storilcu, ki mu ni bilo mogoče takoj izreči
kazni, se pošlje obvestilo o prekršku in plačilni nalog; tudi
v tem primeru lahko kazen plača, ali vloži ugovor v istem roku.
(7) Ugovor se poda ustno ali pismeno priporočeno po pošti.
Ugovor pošlje organ skupaj s predlogom za uvedbo postopka
o prekršku in s plačilnim nalogom, izdanim takoj na kraju
prekrška, pristojnemu organu za postopek o prekršku.
(8) Za tak prekršek ne sme izreči organ, ki je pristojen za
postopek o prekršku večje denarne kazni, kot se sme izterjati
takoj na kraju prekrška.
(9) Če se denarna kazen ne izterja takoj na kraju prekrška,
ali če je tisti, ki je storil prekršek, ne plača v določenem roku,
pa ni vložil ugovora, se pošlje plačilni nalog v izvršitev
organu, ki je pristojen za izterjavo davkov.
(10) Organ iz prejšnjega odstavka tega člena pred prisilno
izterjavo ni dolžan zavezancu poslati pismenega opomina.

160. člen
(1) Priča ali izvedenec, ki brez opravičenega razloga noče
pričati oziroma opraviti izvedenskega dela, se kaznuje
z denarno kaznijo do 3000 dinarjev.
(2) Če tisti, ki je kaznovan po prejšnjem odstavku, ne plača
denarne kazni, lahko organ, ki vodi postopek, odredi, da se
kazen prisilno izterja.
(3) Pritožba zoper odločbo o denarni kazni ne zadrži njene
izvršitve.
161. člen
(1) Kdor se med postopkom kljub opominu nedostojno
obnaša ali ovira delo, se kaznuje z denarno kaznijo do 3.000

*
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PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o morskem
ribištvu (ESA 315)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 77. seji dne 5.
11. 1987 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
1. člen
39. člen zakona o morskem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/
76 in 29/86) se spremeni tako, da se glasi:
»Pri izvajanju nalog ribiške inšpekcije iz 38. člena tega
zakona sodelujejo tudi organi za notranje zadeve in Luška
kapitanija Koper. Pooblaščeni delavci organov za notranje
zadeve in Luške kapitanije Koper lahko predlagajo uvedbo
postopka zaradi prekrška po tem zakonu.«
2. člen
*
40. člen se spremeni tako, da se v celoti glasi:
»(1) Z denarno kaznijo od 300.000 do 20.000.000 dinarjev se
kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega
dela ali druga pravna oseba:
1. če opravlja ribolov v prepovedanem pasu ali v nedovoljenem času ali na nedovoljen način;
2. če izvršuje ribolov z ribolovnimi sredstvi, katerih uporaba je prepovedana ali omejena (27. člen);
3. če lovi ribe ali druge morske živali z razstrelilnimi, kemičnimi in drugimi sredstvi, ki jih ubijajo, zastrupljajo ali omamljajo, s plašenjem; ali če tako ulovljene ribe ali morske živali
pobira ali daje v promet (28. člen);
4. če shranjuje v čolnu ali na ribiški ladji ali nosi na obali
razstreliva, kemična ali druga sredstva, ki ubijajo, zastrupljajo
ali omamljajo ribe in druge morske živali (29. člen);
5. če izliva ali meče v ribolovno morje ali reke, ki se izlivajo
vanj, ali v z njim povezana jezera in lagune, tekočine ali trdne
odpadke, nastale v proizvodnji ali predelavi, ali kakršnekoli
druge stvari ali snovi, ki uničujejo ribe ali druge morske živali,
škodljivo vplivajo na biološke pogoje za njihov obstanek in
razvoj ali jim zmanjšujejo tržno vrednost (30. člen);
6. če lovi ribe ali druge morske živali v ribolovnem rezervatu, kadar to ni dovoljeno (34. člen).
(2) Poskus gospodarskega postopka iz 1. do 3. točke prejšnjega odstavka je kazniv.
(3) Za gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena
se kaznuje z denarno kaznijo od 45.000 do 450.000 dinarjev
tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge
pravne osebe.«
3. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z denarno kaznijo od 150.000 do 6,000.000 dinarjev se
kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega
dela ali druga pravna oseba:
1. če lovi ribji zarod, neodrasle ribe ali nedorasle druge
morske živali, kadar to ni dovoljeno (25. člen);
2. če lovi ribe ali druge morske živali med lovopustom (1.
točka 26. člena);
3. če lovi ali daje v promet ribe ali druge morske živali pod
dovoljeno velikostjo (3. točka 26. člena).
^
(2) Za gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena
se kaznuje z denarno kaznijo od 30.000 do 300.000 dinarjev
tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge
pravne osebe.«
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Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Srečko PERKO, pomočnik predsednika Republiškega
komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in
- Martina LIPPAI, pomočnica predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

4. člen
V prvem odstavku 42. člena se številka »20 000« nadomesti
s številko »80.000«, številka »200.000« pa s številko
»1,000.000«.
V drugem odstavku 42. člena se številka »10.000« nadomesti s številko »30.000«, številka »100.000« pa s številko
»300.000«.
5. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z denarno kaznijo do 20,000.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek tudi poveljnik tuje ribiške ladje oziroma čolna, če
opravlja gospodarski ribolov v ribolovnem morju brez predpisanega dovoljenja ali na način, ki ni v skladu z mednarodnim
sporazumom (drugi odstavek 3. člena in drugi odstavek 14.
člena).
(2) Za prekršek iz prejšnjega odstavka se obvezno kot
varstveni ukrep izreče tudi odvzem predmetov, ki so nastali
s prekrškom (ulov).
(3) Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se lahko
izreče tudi varstveni ukrep odvzema ladje oziroma čolna,
sredstev in opreme za ribolov, s katerimi je bil prekršek
storjen, in sicer ne glede na to čigava last so; če pa je bil
z isto ladjo oziroma čolnom že kdaj prej storjen prekršek iz
prvega odstavka tega člena, ali če je poveljnik tuje ribiške
ladje oziroma čolna bil že kdaj prej kaznovan zaradi enakega
ali podobnega prekrška, se ne glede na to, čigava last so,
varstveni ukrep odvzema ladje oziroma čolna, sredstev in
opreme za ribolov obvezno izreče. Šteje se, da je bil z isto
ladjo oziroma čolnom že kdaj prej storjen prekršek oziroma,
da je bil poveljnik tuje ribiške ladje oziroma čolna že kdaj prej
kaznovan zaradi enakega ali podobnega prekrška, če od
storitve prejšnjega prekrška ni preteklo več kot pet iet.
(4) Stroške privedbe storilca prekrška iz prvega odstavka tega
člena ter stroške prevoza in hrambe sredstev, ki so bila
uporabljena za storitev prekrška ali so bila pridobljena s prekrškom, nosi storilec prekrška. V primeru iz prejšnjega
odstavka se stroški za odvzem, hrambo in prodajo ladje oziroma čolna, sredstev in opreme za ribolov poravnajo iz kupnine za prodano ladjo oziroma čoln, sredstva in opremo za
ribolov.«
6. člen
V 44. členu se številka »1.000« nadomesti s številko »5.000«,
številka »100.000« pa s številko »500.000«.
7. člen
V 45. členu se številka »10.000« nadomesti s številko
»50.000«, številka »100.000« pa s številko »500.000«.
8. člen
V 46. členu se številka »5000« nadomesti s številko
»25.000«, številka »20.000« pa s številko »100.000«.
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9. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) za gospodarske prestopke iz 1., 2., 3., 4. in 6. točke
prvega odstavka 40. člena ter prvega odstavka 41. člena tega
zakona se poleg predpisane denarne kazni že ob prvi kršitvi
obvezno izreče tudi varstveni ukrep odvzema predmetov, ki
so z gospodarskim prestopkom nastali (ulov). Če je bila organizacija združenega dela ali druga pravna oseba že kdaj prej
kaznovana zaradi enakega ali podobnega gospodarskega
prestopka, se obvezno izreče tudi varstveni ukrep odvzema
predmetov, s katerimi je bil gospodarski prestopek storjen
(ladja oziroma čoln, sredstva in oprema za ribolov).
(2) Za prekrške iz 1., 2. in 4. točke prvega odstavka 42.
člena, 44., 45. in 46. člena tega zakona se poleg predpisane
denarne kazni obvezno izreče tudi varstveni ukrep odvzema
predmetov, ki so s prekrškom nastali (ulov). Če je organizacija
združenega dela ali druga pravna oseba oziroma posameznik
že kdaj prej bil kaznovan zaradi enakega ali podobnega prekrška, se ob denarni kazni obvezno izreče tudi varstveni ukrep
odvzema predmetov, s katerimi je bil prekršek storjen (ladja
oziroma čoln, sredstva in oprema za ribolov).

(3) Za gospodarske prestopke iz prvega odstavka tega člena
se poleg kazni lahko izreče odgovorni osebi organizacije
združenega dela tudi varstveni ukrep prepovedi ukvarjanja
z ribolovom za dobo do treh let, za prekrške iz prejšnjega
odstavka pa se odgovorni osebi organizacije združenega dela
ali posamezniku lahko izreče varstveni ukrep prepovedi
ukvarjanja z ribolovom do onega leta.
(4) Šteje se, da je bila organizacija združenega dela ali
druga pravna oseba že kdaj prej kaznovana zaradi enakega ali
podobnega gospodarskega prestopka, oziroma da je organizacija združenega dela, druga pravna oseba oziroma posameznik bil že kdaj prej kaznovan zaradi enakega ali podobnega prekrška, če od storitve prejšnjega gospodarskega prestopka oziroma prekrška ni preteklo več kot 5 let.«
10. člen
V 44. do 46. členu zakona se beseda »občan« nadomesti
z besedo »posameznik«.
11. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1988.

OBRAZLOŽITEV
i.
Predlog za izdajo z osnutkom zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o morskem ribištvu sta na zasedanju 124.
9. 1987 sprejela Zbor združnega dela in Zbor občin Skupščine
SR Slovenije in naložila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi predlog zakona, in da ta prouči mnenje,
stališča in pripombe delovnih teles in zborov Skupščine SR
Slovenije in do njih zavzame stališče.
Pred obravnavo na zborih so predlog za izdajo z osnutkom
zakona obravnavala delovna telesa Skupščine SR Slovenije:
Komisija za pravosodje, Zakondajnopravna komisija, Odbor
za družbenopolitični sistem Zbora občin in Odbor za kmetijstvo Zbora združenega dela.
II.
Ob pripravi predloga zakona je predlagatelj proučil vsa
mnenja, stališča in pripombe delovnih teles in zborov Skupščine SR Slovenije. V tem času pa je bilo opravljeno tudi
usklajevanje zakonov o morskem ribištvu iz drugih republik in
s pristojnimi zveznimi organi z namenom, da se kazenske
sankcije, določene v republiških zakonih o morskem ribištvu,
poenotijo.
V predlogu zakona je predlagatelj upošteval naslednje pripombe, mnenje in stališča delovnih teles in Zborov Skupščine
SRS:
1. Besedilo je redakcijsko popravljeno:
- izraz varnostni ukrep je nadomeščen s pravilnim izrazom
varstveni ukrep;
- odvzem premoženjske koristi kot poseben ukrep, ki se
izreče ob kazni za storjeno kršitev, pa je črtan, ker je že
z zakonom v gospodarskih prestopkih in z zakonom o prekrških določeno, da se mora v postopku za gospodarski prestopek oziroma prekršek obvezno odvzeti premoženjska korist,
ki jo je storilec pridobil s kršitvijo.
Predlagatelj vztraja pri obveznem odvzemu ladje oziroma čolna, sredstev in opreme za ribolov v primerih, če je
bila z isto ladjo oziroma čolnom že kdaj prej storjena kršitev
predpisov o morskem ribištvu oziroma če je kapitan tuje ladje
ali OZD ali druga pravna oseba ali posameznik že kdaj prej
storil enako ali podobno kršitev predpisov o morskem ribištvu. Čeprav je po veljavnem zakonu tak ukrep možno že
sedaj izreči, se to v praksi ni izvajalo, kar je javnost močno
obsojala. Tudi v drugih obmorskih republikah v SFRJ bo taka
določba vgrajena v zakon o morskem ribištvu, kar podpirajo
tudi italijanske oblasti. V predlogu zakona je zato določen
tudi petletni rok oziroma obdobje, v katerem se upošteva
povratništvo ladje, čolna oziroma storilca.
3. Smisleno je upoštevan predlog delegatov z obale, to je,
da se mora kaznovati tudi poveljnik tujega čolna (ne samo
ladje) in da se odvzame tudi čoln (ne samo ladja), seveda ob
pogojih, ki jih določa zakon o morskem ribištvu.
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4. Predviden je tudi časoven zamik pred sprejemanjem
zakona
o spremembah in dopolitvah zakona o prekrških in
za
^ona o spremembah in dopolnitvah zakona o morskem
ribištvu. Zakon o prekrških naj bi Zbora skupščine sprejela na
1. zasedanju v decembru 1987, zakon o morskem ribištvu pa
na 2. zasedanju v decembru 1987, oba zakona pa naj bi se
začela uporabljati oziroma veljati s 1. 1. 1988.
V predlogu zakona niso upoštevana naslednja mnenja oziroma predlogi:
Delavcem Luške kapitanije Koper in Postaje mejne milice
Koper (sedaj organom za notranje zadeve) ni dano posebno
pooblastilo za prijavo gospodarskega prestopka, temveč je to
posebno pooblastilo ostalo le inšpektorju za morsko ribištvo.
Po zakonu o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu
Skupščine SFj, Slovenije ter o republiških upravnih organih je
prijavljanje kaznivih dejanj in gospodarskih prestopkov ter
predlaganje uvedbe postopka zaradi prekrška posebej naloženo inšpektorju. Posamezna strokovna dela inšpekcijskega
nadzorstva se lahko prenesejo na ustrezno OZD ali druge
samoupravne organizacije in skupnosti, vendar le, če teh
nalog v inšpekciji ni mogoče opravljati.
Menimo, da obstojajo razlogi za prenos pooblastila na
organe za notranje zadeve in Luške kapitanije le za predlaganje uvedbe postopka o prekršku predvsem zaradi tujcev, ki jih
lahko zadžimo pri nas le 24 ur in moramo v tem času opraviti
postopek za prekršek. Gospodarske prestopke pa lahko storijo le OZD in druge pravne osebe - torej naše OZD, pri katerih
pa ni takšnih časovnih omejitev.
Poleg prej navedenih sprememb glede na osnutek pa so
v predlogu zakona še naslednje spremembe oziroma dopolnitve:
1. Pooblastila Postaje mejne milice Koper, da sodeluje pri
izvajanju nalog ribiške inšpekcije in predlaga uvedbo
postopka zaradi prekrška je razširjeno na vse organe za
notranje zadeve. Vsi ti organi se lahko srečujejo s kršitvami
zakona o morskem ribištvu, zato je pravilno, da imajo vsi
takšna pooblastila.
2. Minimum denarne kazni za gospodarske prestopke iz
prvega odstavka 3. člena (41. člen osnovnega zakona) je
povečan na 150.000 din. Ta sprememba je potrebna zato, ker
se bo splošni minimum denarne kazni, določen za gospodarske prestopke z zakonom o gospodarskih prestopkih, povečal
za več kot 3 x, posebni minimum, denarne kazni pa ne sme
biti določen pod višino splošnega minimuma.
3. Za poveljnika tuje ladje, ki stori prekršek po 43. členu
zakona, je predvidena denarna kazen do 20,000.000 din.
Takšna višina je bila dogovorjena na medrepubliškem usklajevalnem sestanku. Ker je bila zgornja meja kazni za poveljnika tuje ladje ves čas izenačena z zgornjo mejo kazni za
najhujše gospodarske prestopke za naše OZD, se tudi za te
gospodarske prestopke zgornja meja kazni poveča na
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20,000.000 din. Tujo ladjo enačimo z našimi OZD, ker gre pri
tujih ladjah, ki opravljajo gospodarski ribolov pri nas, pravzaprav za privatno podjetje, ne pa za posameznika v smislu
naših ribičev, ki se ukvarjajo z gospodarskim ribolovom. Ker
pa teh tujcev ne moremo obravnavati po zakonu o gospodarskih prestopkih, temveč po zakonu o prekrških, je treba višino
kazni za take kršitve izenačiti.
4. Zaradi jasnosti in čimprejšnjega vračila založenih stroškov za odvzem, hrambo in prodajo zaplenjenih ladij in čolnov ter sredstev in opreme za ribolov je v četrtem odstavku 5.
člena zakona dodana določba, da se ti stroški poplačajo iz
kupnin za prodane ladje, čolne, sredstva in opremo za ribolov.
Ta sredstva v večini primerov niso last storilca prekrška
- tujca, temveč je lastnik drug. Stroške sicer nosi storilec
prekrška, vendar bi morali na plačilo predolgo čakati, zato se
bo v ta namen zmanjšala kupnina za prodane stvari, kar se bo
lastniku teh stvari dala ta zmanjšana kupnina. Lastnik pa ima
pravico do storilca prekrška pridobiti razliko do polne kupnine.
5. Ob pripravi predloga zakona je bilo ugotovljeno tudi, da
že ves čas veljavnosti zakona v 47. členu ni predpisano izrekanje varstvenih ukrepov za posameznike, ki storijo prekrške po
44. členu zakona. Za milejše prekrške so ti ukrepi predpisani,
zato jih je nujno predpisati tudi za hujše kršitve. V ta namen so
ukrepi iz drugega odstavka 9. člena (47. člen) razširjeni tudi
na prekrške po 44. členu zakona.

BESEDILO DOLOČB ZAKONA
O MORSKEM RIBIŠTVU, KI SE
SPREMINJAJO
39. člen
Pri izvajanju nalog ribiške inšpekcije iz 38. člena tega
zakona sodelujeta tudi Postaja obmejne milice Koper in
Luška kapitanija Koper.
40. člen
(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 5,000.000 dinarjev se
kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega
dela ali druga pravna oseba:
1. če lovi ribe ali druge morske živali z razstrelilnimi, kemičnimi ali drugimi sredstvi, ki jih ubijajo, zastrupljajo ali omamljajo, s plašenjem; ali če tako ulovljene ribe in morske živali
pobira ali daje v promet (28. člen);
2. če izliva ali meče v ribolovno morje ali v reke, ki se
izlivajo vanj, ali v z njim povezana jezera ali lagune, tekoče ali
trdne odpadke, nastale v proizvodnji ali predelavi, ali kakršnekoli druge stvari aii snovi, ki uničujejo ribe ali druge morske
živali, škodljivo vplivajo na biološke pogoje za njihov obstanek in razvoj ali jim zmanjšujejo tržno vrednost (30. člen);
4. če lovi ribe ali druge morske živali v ribolovnem rezervatu, kadar to ni dovoljeno (34. člen).
(2) Poskus gospodarskega prestopka iz 1. točke prejšnjega
odstavka je kazniv.
(3) Za gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena
se kaznuje z denarno kaznijo od 15.000 do 150.000 dinarjev
tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge
pravne osebe.
41. člen
(1) Z denarno kaznijo od 30.000 do 2,000.000 dinarjev se
kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega
dela ali druga pravna oseba:
1. če opravlja ribolov v prepovedanem pasu ali v nedovoljenem času ali na nedovoljen način;
2. če lovi ribji zarod, nedorasle ribe ali nedorasle druge
morske živali, kadar to ni dovoljeno (25. člen);
3. če lovi ribe ali druge morske živali med lovopustom (1.
točka 26. člena);
4. če lovi ali daje v promet ribe ali druge morske živali pod
dovoljeno velikostjo (3. točka 26. člena);
5. če izvršuje ribolov z ribolovnimi sredstvi, katerih uporaba
je prepovedana ali omejena (27. člen).
34

Na medrepubliškem usklajevalnem sestanku je bil poleg
stališč, ki so poenotena (do 20,000.000 din kazni za poveljnika
tuje ladje in za naše OZD ter obvezno izrekanje varstvenega
ukrepa odvzema ladje oziroma čolna ob ponovitvi gospodarskega prestopka oziroma prekrška) dan tudi predlog, da naj bi
v zakone o morskem ribištvu vnesli tudi določbo o obveznem
odvzemu ladje, čolna itd., že ob prvi kršitvi, če bi se stoilec
upiral ukazom uradne osebe o zaustavitvi ladje ali bi na
kakšen drug način povzročil nevarnost za življenje ljudi ali
premoženja. Predlagatelj meni, da taka določba ne spada
v zakon o morskem ribištvu, saj ta kršitev ni neposredno
povezana z ribištvom. Poleg tega pa meni, da gre pri teh
kršitvah lahko za kaznivo dejanje po kazenskem zakonu ali pa
za prekršek po zakonu o pomorski in notranji plovbi in bi bilo
možno izrekati varstvene ukrepe že po teh prej navedenih
predpisih.
III.
Predlagane spremembe zakona o morskem ribištvu bodo
prispevale k večji učinkovitosti izvajanja tega zakona. S predlaganimi spremembami se organom in organizacijam ne nalagajo nove naloge, razen Postaji mejne milice Koper in Luški
kapitaniji Koper, ko se jima daje pooblastilo za predlaganje
postopka o prekršku. Za izvajanje tega zakona ne bodo
potrebna nova ali dodatna finančna sredstva in ne nova oziroma povečana administrativno-strokovna opravila.
(2) Za gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena
se kaznuje z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev
tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge
pravne osebe.
42. člen
(1) Z denarno kaznijo od 20.000 so 200.000 dinarjev se
kaznuje za prekršek organizacija združenega dela in druga
pravna oseba:
1. če brez dovoljenja pristojnega organa izvršuje dejavnost
morskega ribištva v delih ribolovnega morja, ki so razglašeni
za območje vojaškega ali drugega posebnega družbenega
pomena (4. člen);
2. Če na označenih mestih v ribolovnem morju, na katerih
ležijo telegrafski, telefonski ali električni kabli, cevovodi ali
druge naprave ali pa hidroarheološka nahajališča, izvršuje
ribolov z mrežami in drugimi ribolovnimi sredstvi, ki lahko
poškodujejo ribe; če opravlja ribolov v lukah, ustjih rek, lagunah in kopališčih brez posebnega dovoljenja pristojnega
organa (8. člen);
3. če goji in lovi ribe in druge morske živali na območju, ki
ni določeno za njihovo gojitev in lov (22. člen);
4. če pri opravljanju ribolova v nasprotju s predpisi uporablja potopljaški aparat ali podvodno puško ali ima brez dovoljenja tak aparat ali puško v čolnu ali na ribiški ladji (31., 32. in
33. člen).
(2) Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno
kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev tudi odgovorna oseba
organizacije združenega dela ali druge pravne osebe.
43. člen
(1) Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 dinarjev se
kaznuje za prekršek tudi poveljnik tuje ribiške ladje, če opravlja gospodarski ribolov v ribolovnem morju brez predpisanega dovoljenja ali na način, ki ni v skladu z mednarodnim
sporazumom (drugi odstavek 3. člena in drugi odstavek 14.
člena).
(2) Za prekršek iz prejšnjega odstavka se lahko kot varnostni ukrep izreče tudi odvzem predmetov, ki so nastali
s prekrškom (ulov).
(3) Če je bil z isto ladjo že kdaj prej storjen prekršek iz
prvega odstavka tega člena, ali če je poveljnik tuje ribiške
ladje bil že kdaj prej kaznovan zaradi istega ali podobnega
prekrška, se lahko izreče tudi varnostni ukrep odvzema ladje,
sredstev in opreme za ribolov, s katerimi je bil prekršek
storjen, in sicer ne glede na to, čigava last je ladja.
(4) Stroške privedbe storilca prekrška iz prvega odstavka
tega člena ter stroške prevoza in hrambe sredstev, ki so bila
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uporabljena za storitev prekrška ali so bila pridobljena s prekrškom, nosi storilec prekrška.
44. člen
Z denarno kaznijo od 1.000 do 100.000 dinarjev ali s kaznijo
zapora do 30 dni se kaznuje za prekršek občan, če stori
kakšno dejanje iz 40. in 41. člena tega zakona.
45. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev ali prekršek se kaznuje občan:
1. če opravlja gospodarski ribolov s sredstvi, ki niso dovoljena (15. člen);
2. če pri gospodarskem ribolovu uporablja ribolovna sredstva, ki niso vpisana v dovoljenju za gopodarski ribolov (16.
člen);
3. če lovi školjke na območjih, ki za tak lov niso dovoljena
ali z nedovoljenimi sredstvi, ali če nabira morske organizme
brez dovoljenja občine (24. člen);
4. če stori kakšno dejanje iz 28. člena tega zakona.
46. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 20.000 dinarjev se za prekršek kaznuje občan:
1. Če opravlja športni ribolov s prepovedanimi ribolovnimi

sredstvi, na prepovedanem območju ali brez dovoljenja oziroma članske karte pomorskega športnega ribolovnega društva (12. člen);
2. če s podvodno puško opravlja športni ribolov v prepovedanem času (drugi odstavek 32. člena);
3. če kot oče ali mati ali kot skrbnik odda osebi iz tretjega
odstavka 32. člena tega zakona podvodno puško, da jo uporabi v športnem ribolovu.
47. člen
(1) Za gospodarske prestopke iz 1., 2. in 4. točke prvega
odstavka 40. člena ter prvega odstavka 41. člena tega zakona
se lahko poleg predpisane denarne kazni izrečeta tudi varnsotna ukrepa odvzema predmetov in odvzema premoženjske
koristi.
(2) Za prekrške iz 1., 2. in 4. točke prvega odstavka 42. člena
in 45. in 46. člena tega zakona se lahko poleg predpisane
denarne kazni izrečeta tudi varnostna ukrepa odvzema predmetov ter odvzema premoženjske koristi.
(3) Za gospodarske prestopke iz prvega odstavka tega člena
se poleg kazni lahko izreče odgovorni osebi organizacije
združenega dela tudi varnostni ukrep prepovedi ukvarjanja
z ribolovom za dobo do treh let, za prekrške iz prejšnjega
odstavka pa se odgovorni osebi organizacije združenega dela
ali občanu lahko izreče varnostni ukrep prepovedi ukvarjanja
z ribolovom za dobo enega leta.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah kazenskega zakona Socialistične
republike Slovenije s predlogom zakona (ESA-354)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 75. seji dne 29. 10.
1987 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH
KAZENSKEGA ZAKONA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE S PREDLOGOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na

podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Janez ZAJC, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za
pravosodje in upravo,
- Jože TRATNIK, namestnik republiškega sekretarja za pravosodje in upravo in
- Janez BREZNIK, republiški svetovalec v Republiškem
sekretariatu za pravosodje in upravo.

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA
PRA VOSODJE IN UPRA VO
POVZETEK
Sprememba kazenskega zakona SR Slovenije se predlaga izključno zaradi uskladitve v zakonu določenih dinarskih zneskov s spremenjeno vrednostjo dinarja.
Predlaga se desetkratno povečanje dinarskih zneskov
v zakonu. Ocenjuje se, da bi se s takšno stopnjo zvišanja
dinarskih zneskov ponovno vzpostavila razmerja, kot so
bila opravljena ob sprejemu kazenskega zakona SR Slovenije v letu 1977 in ob uveljavitvi zadnjih sprememb zakona
I. Ustavna podlaga
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona SR Slovenije je podana v 11. točki
prvega odstavka 321. člena ustave SR Slovenije, ki določa da
Skupščina SR Slovenije z zakonom ureja določanje kaznivih
dejanj in kazni zanje ter varnostnih in vzgojnih ukrepov. Na
podlagi tega ustavnega določila je Skupščina SR Slovenije
v letu 1977 sprejela kazenski zakon SR Slovenije, v letu 1984
po zakon o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona
SR Slovenije.
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v letu 1984.
Potreba po valorizaciji v zakonu določenih dinarskih
zneskov je podana tudi zaradi predvidenih sprememb
kazenskega zakona SFRJ, s katerimi se bodo valorizirali
dinarski zneski v tem zakonu.
Ker se predlagajo le manj zahtevne spremembe zakona
in manj zahtevne uskladitve s kazenskim zakonom SFRJ,
se predlaga sprejemanje zakona po skrajšanem postopku.
II. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Kazenski zakon SR Slovenije ima enako kot kazenski
zakoni drugih republik, avtonomnih pokrajin in kazenski
zakon SFRJ nekatere elemente, ki predstavljajo objektivni
dejanski stan posameznih kaznivih dejanj ali elemente njihovih kvalificiranih oziroma privilegiranih oblik, določene
v absolutnih dinarskih zneskih. Zaradi visoke stopnje padanja
vrednosti dinarja so postale vrednosti, izražene v dinarskih
zneskih, v obdobju od 1. julija 1984, ko so bile uveljavljene
s spremembami in dopolnitvami kazenskega zakona, neu35

strežne. Kot kazniva dejanja ali njihove kvalificirane oblike se
namreč zaradi spremenjene vrednosti dinarja preganjajo tudi
takšna družbeno nedovoljena dejanja, ki po svojem realnem
pomenu ne spadajo več pod kazenski pregon, ali pa take
kvalificirane oblike, ki bi morale biti glede na dejansko višino
povzročene škode ali pridobljene protipravne premoženjske
koristi obravnavane kot temeljne oblike kaznivega dejanja.
Tako posamezne določbe kazenskega zakona dejansko
postajajo strožje, kot so bile ob sprejemanju zakona oziroma
njegovih sprememb, hkrati pa se zaradi tega izkrivlja statistična slika kriminalitete, saj se vnašajo v statistiko kazniva
dejanja oziroma kvalificirane oblike, ki ob nespremenjeni
vrednosti dinarja ne bi bila zajeta kot kazniva dejanja oziroma
njihove kvalificirane oblike.
Predlagatelj je glede na večkratne pobude delovnih teles
Skupščine SR Slovenije in njenih zborov v začetku leta 1987
predložil delovnim telesom skupščine v obravnavo informacijo o problematiki normativnega urejanja s področja pravosodja, s to informacijo oziroma problematiko pa je seznanil
tudi Zvezni izvršni svet. Bistvena ugotovitev te informacije je,
da bi bilo potrebno spričo visoke stopnje inflacije dinarja
vgraditi v določbe s področja kaznovalnega prava takšno
rešitev, ki bi omogočala sprotnejše usklajevanje v kaznovalnem pravu določenih vrednostnih količin z gibanjem vrednosti dinarja. Glede na potrebo po skladnosti predpisov
s področja kaznovalnega prava (kazenskih zakonov, predpisov o gospodarskih prestopkih in predpisov o prekrških)
predlagatelj meni, da bi bilo treba takšno rešitev vgraditi v vse
predpise s področja kaznovalnega prava hkrati oziroma da bi
morali ta problem rešiti najprej v zakonih, ki so v hierarhiji
predpisov s področja kaznovalnega prava višji, zlasti pa
v kazenski zakon SFRJ in zakon o gospodarskih prestopkih
ter zakon o prekrških, s katerimi se kršijo zvezni predpisi.
Predlagatelj je obveščen, da njegova pobuda na zvezni ravni
zaenkrat še ni našla odraza v ustreznih spremembah in dopolnitvah navedenih zveznih zakonov, ampak, da se na zvezni
ravni pripravljajo le zakoni o spremembah in dopolnitvah teh
zakonov, ki bodo vsebovali le spremembo dinarskih zneskov.
Glede na takšno rešitev v zvezni zakonodaji predlagatelj meni,
da je treba tudi vrednostne količine, izražene v našem kazen-

skem zakonu v dinarskih zneskih, spremeniti na enak način,
torej s spremembo nominalne vrednosti teh količin.
III. Vprašanja, ki naj se uredijo z zakonom in
poglavitne rešitve
Vrednostne količine, ki so v zakonu opredeljene kot objektivni element kaznivega dejanja oziroma kot kvalifikatorna
okoliščina, bi bilo potrebno v vseh primerih, ko so izražene
v dinarskih zneskih, vskladiti s stopnjo spremembe vrednosti
dinarja v času od uveljavitve sprememb in dopolnitev zakona
do danes.
Predlagatelj ocenjuje, da je potrebno vse dinarske zneske,
ki bi bili v zakonu spremenjeni zaradi učinkov inflacije, dvigniti desetkratno. S takšno stopnjo valorizacije bi ob uveljavitvi
zakona vzpostavili razmerja, kot so obstojala ob uveljavitvi
zakona v letu 1977 in njegovih sprememb v letu 1984.
Vrednostne količine naj bi se zvišale pri vseh kaznivih
dejanjih, pri katerih so izražene v dinarskih zneskih, to je pri
zakonskih opisih štiriindvajsetih kaznivih dejanj.
IV. Finančne in druge posledice predlaganega zakona.
Za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna dodatna
finančna sredstva družbenopolitičnih skupnosti. Za izvajanje
tega zakona ni potrebna izdaja novih izvršilnih predpisov, in
tudi ne povečanje obsega administrativno-tehničnih del in
nalog.
★ ★ ★
S predlaganimi spremembami zakona bi se le uskladili
dinarski zneski v zakonu s spremenjeno vrednostjo dinarja.
Zakon je potrebno, na podlagi stališč, sprejetih na ravni
federacije, uveljaviti hkrati s spremembami kazenskega
zakona SFRJ in kazenskih zakonov drugih republik in pokrajin, to je s 1. januarjem 1988. Ker gre tako za manj zahtevne
spremembe zakona in manj zahtevne uskladitve z drugimi
zakoni, predlagatelj predlaga v skladu s 312. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejem zakona po skrajšanem
postopku tako, da bi se hkrati obravnaval in sprejemal predlog za izdajo zakona in zakonski predlog.

PREDLOG ZAKONA
o spremembah kazenskega zakona Socialistične republike
Slovenije
1. člen
V kazenskem zakonu Socialistične republike Slovenije
(Uradni list SRS, št. 12/77, 3/78 in 19/84) se v prvem odstavku
127. člena besedi »petdeset tisoč« nadomestita z besedama
»petsto tisoč«.
V drugem odstavku se besedi »petsto tisoč« nadomestita
z besedama »pet milijonov«.

6. člen
V drugem odstavku 141. člena se besedi »stopetdeset
tisoč« nadomestita z besedami »milijon petsto tisoč«.
7. člen
V prvem odstavku 142. člena se besedi »petsto tisoč« nadomestita z besedama »pet milijonov«.

2. člen
V prvem odstavku 129. člena se besedi »petdeset tisoč«
nadomestita z besedama »petsto tisoč«.
V drugem odstavku se besedi »petsto tisoč« nadomestita
z besedama »pet milijonov«.

8. člen
V četrtem odstavku 147. člena s besedi »stopetdeset tisoč«
nadomestila z besedami »milijon petsto tisoč«.

3. člen
V tretjem odstavku 133. člena se besedi »stopetdeset tisoč«
nadomestita z besedami »milijon petsto tisoč«.

9. člen
V drugem odstavku 148. člena se besedi »stopetdeset
tisoč« nadomestita z besedami »milijon petsto tisoč«.

4. člen
V drugem odstavku 134. člena se besedi »stopetdeset
tisoč« nadomestita z besedami »milijon petsto tisoč«.

10. člen
V prvem in drugem odstavku 152. člena se besedi »petdeset
tisoč« nadomestila z besedama »petsto tisoč«.
V tretjem odstavku se besedi »dvestopetdeset tisoč« nadomestita z besedami »dva milijona petsto tisoč«.

5. člen
V drugem odstavku 138. člena se besedi »pet tisoč« nadomestita z besedama »petdeset tisoč«.

11. člen
V drugem odstavku 165. člena se besedi »pet tisoč« nadomestita z besedama »petdeset tisoč«.
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12. člen
V drugem odstavku 166. člena se besedi »stopetdeset
tisoč« nadomestila z besedami »milijon petsto tisoč«.
V tretjem odstavku se besedi »petsto tisoč« nadomestita
z besedama »pet milijonov^.
13. člen
V drugem odstavku 167. člena se besedi »petsto tisoč«
nadomestita z besedama »pet milijonov«.
14. člen
V drugem odstavku 168. člena se besedi »petsto tisoč«
nadomestita z besedama »pet milijonov«.
15. člen
V drugem odstavku 169. člena se besedi »pet tisoč« nadomestita z besedama »petdeset tisoč«.
V četrtem odstavku se besedi »stopetdeset tisoč« nadomestita z besedami »milijon petsto tisoč«.
V petem odstavku se besedi »petsto tisoč« nadomestita
z besedama »pet milijonov«
16. člen
V drugem odstavku 171. člena se besedi »stopetdeset
tisoč« nadomestila z besedami »milijon petsto tisoč«.
V tretjem odstavku se besedi »petsto tisoč« nadomestila
z besedama »pet milijonov«.
V petem odstavku se besedi »pet tisoč« nadomestita z besedama »petdeset tisoč«.
17. člen
V tretjem odstavku 176. člena se besedi »petsto tisoč«
nadomestita z besedama »pet milijonov«.

18. člen
V drugem odstavku 177. člena se besedi »stopetdeset
tisoč« nadomestita z besedami »milijon petsto tisoč«.
19. člen
V drugem odstavku 178. člena z besedi »stopetdeset tisoč«
nadomestila z besedami »milijon petsto tisoč«.
20. člen
V četrtem odstavku 191. člena se besedi »stopetdeset
tisoč« nadomestita z besedami »milijon petsto tisoč«.
21. člen
V prvem odstavku 192. člena se besedi »petdeset tisoč«
nadomestita z besedama »petsto tisoč«.
22. člen
V drugem odstavku 200. člena se besedi »stopetdeset
tisoč« nadomestita z besedami »milijon petsto tisoč«.
23. člen
V drugem odstavku 203. člena se besedi »stopetdeset
tisoč« nadomestita z besedami »milijon petsto tisoč«.
24. člen
V prvem odstavku 251. člena se besedi »dvesto tisoč«
nadomestita z besedama »dva milijona«.
25. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1988.

OBRAZLOŽITEV
Predlagane spremembe in dopolnitve kazenskega zakona
SR Slovenije se nanašajo na uskladitev vrednostnih količin, ki
so v zakonu določene v dinarskih zneskih, s spremenjeno
vrednostjo dinarja. Glede na spremembe v višini cen ter višini
dohodkov in osebnih dohodkov od 1. julija 1984, ko so bili
v zakonu uveljavljeni sedanji dinarski zneski, je po oceni
predlagatelja smotrno, da se vrednostne količine v zakonu
zvišajo za desetkrat. S takšnim zvišanjem vrednostnih količin
v zakonu, bodo ponovno vzpostavljena razmerja, kot so
obstojala ob zadnji spremembi zakona, ki je začela veliati 1 7
1984.
Spremembe, predlagane v členih od 1 do 24 osnutka
zakona, se nanašajo na naslednja kazniva dejanja:
-vi. členu na kaznivo dejanje nevestnega gospodarjenja,
- v 2. členu za kaznivo dejanje nevestnega ravnanja
z zaupanim družbenim premoženjem,
-v 3. členu na kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic
odgovorne osebe,
- v 4. členu na poseben primer kaznivega dejanja goljufije,
- v 5. členu za kaznivo dejanje krivega merjenja,
- v 6. členu za kaznivo dejanje poneverbe,
- v 7. členu za kaznivo dejanje grabeža,
- v 8. členu na kaznivo dejanje nedovoljene trgovine,
- v 9. členu na kaznivo dejanje nedovoljenega posojanja
denarja,
- v 10. členu na kaznivo dejanje zatajitve davščin in drugih
družbenih dajatev,
- v 11. členu na kaznivo dejanje tatvine,
- v 12. členu na kaznivo dejanje velike tatvine,

- v 13. členu na kaznivo dejanje roparske tatvine,
- v 14. členu na kaznivo dejanje ropa,
- v 15. členu na kaznivo dejanje zatajitve,
- v 16. členu na kaznivo dejanje goljufije,
- v 17. členu na kaznivo dejanje prikrivanje,
- v 18. členu na kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari,
- v 19. členu na kaznivo dejanje poškodovanja aH uničenja
stvari, ki so posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena
in naravnih znamenitosti,
- v 20. členu na kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja
ali uradnih pravic,
- v 21. členu na kaznivo dejanje nevestnega dela v službi,
- v 22. členu na kaznivo dejanje protipravne prilastitve
obveznega plačila ter
- v 23. členu na kaznivo dejanje nezakonite oprostitve
obveznega plačila ter
- v 24. členu na kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa.
Pretežni del sprememb, ki so predlagane v teh členih, se
nanaša na zvišanje zneska, ki je v zakonu določen kot kvalifikatorni element, torej kot mejna vrednost, od katere navzgor
je dejanje kvalificirano kot hujša oblika.
it ★ ★
Izvajanje predlaganega zakona ne bo zahtevalo dodatnih
finančnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti niti povečanja administrativno-strokovnih del in nalog. Za izvajanje predlaganega zakona se ne predvideva izdaja novih izvršilnih
predpisov.
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DOLOČBE KAZENSKEGA ZAKONA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE,
KI SE SPREMINJAJO OZIROMA
DOPOLNJUJEJO:
Nevestno gospodarjenje
127. člen
(1) Odgovornoa oseba organizacije združenega dela ali
kakšne druge družbene pravne osebe, ki pri svojem delu
očitno nevestno ravna tako, da
1) vedoma krši predpise družbenopolitičnih skupnosti ali
drugih državnih organov ali samoupravne splošne akte ali
odločitve organov upravljanja, ki zadevajo razpolaganje, uporabo in upravljanje družbenih sredstev, ali
2) z lažnim prikazovanjem ali prikrivanjem dejstev vedoma
neresnično prikaže stanje in gibanje sredstev ter poslovne
uspehe organizacije in tako spravi organe upravljanja v zmoto
pri odločanju o zadevah upravljanja, ali
3) izvrši odločitve organov upravljanja, za katere ve, da so
v nasprotju z zakonom, ali
4) sicer očitno zanemarja svoje dolžnosti pri upravljanju
z družbenim premoženjem ali pri vodenju ali nadzorstvu proizvajalnega ali kakšnega drugega gospodarskega delovnega
procesa;
čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da
lahko nastane zaradi tega za organizacijo premoženjska
škoda, pa ta škoda zares nastane in presega petdeset tisoč
dinarjev, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če je zaradi kakšnega dejanja iz prvega odstavka tega
člena nastala premoženjska škoda, ki presega petsto tisoč
dinarjev, ali je začet postopek za sanacijo organizacije ali za
prisilno poravnavo ali pride organizacija pod stečaj, se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Nevestno ravnanje z zaupanim družbenim premoženjem
129. člen
(1) Kdor očitno nevestno ravna s stvarmi iz družbenega
premoženja, ki so mu zaupane v zvezi z njegovim delom
v organizaciji združenega dela ali drugi družbeni pravni osebi,
čeprav predvideva ali bi moral in mogel predvideti, da se
zaradi tega lahko stvari izgubijo, uničijo ali poškodujejo, pa
zaradi tega nastane škoda, ki presega petdeset tisoč dinarjev,
pa pri tem niso podani znaki kakega drugega kaznivega
dejanja, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let.
(2) Če je zaradi dejanja iz prvega odstavka tega člena
nastala premoženjska škoda, ki presega petsto tisoč dinarjev,
se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

Poseben primer goljufije
134. člen
(1) Odgovorna oseba organizacije združenega dela ali
druge družbene pravne osebe, ki z namenom, da bi sebi ali
komu drugemu pridobila protipravno premoženjsko korist,
s krivim obračunom ali kako drugače spravi v zmoto pooblaščeno osebo, da kaj nezakonito izplača, se kaznuje z zaporom
od šestih mesecev do petih let.
(2) če je bila z dejanjem iz prvega odstavka tega člena
pridobljena premoženjska korist, ki presega stopetdeset tisoč
dinarjev in je šlo storilcu za to, da pridobi sebi ali komu
drugemu tako premoženjsko korist, se storilec kaznuje
z zaporom od enega do desetih let.
Krivo merjenje
138. člen
(1) Kdor pri nakupu ali prodaji s krivimi utežmi ali merami ali
kako drugače krivo meri blago, ali kdor prodaja blago manjše
količine za večjo količino, se kaznuje z denarno kaznijo ali
z zaporm do enega leta.
(2) Če je šlo storilcu za to, da doseže večjo korist kot pet
tisoč dinarjev, se kaznuje za kaznivo dejanje goljufije iz 171.
člena tega zakona.
Poneverba
141. člen
(t) Kdor si protipravno pridobi denar, vrednostne papirje ali
kakšne druge premične stvari, ki so mu zaupane v zvezi
z njegovim delom pri državnem organu, organizaciji združenega dela ali pri kaki drugi družbeni pravni osebi, se kaznuje
z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(2) Če je bila z dejanjem iz prvega odstavka tega člena
pridobljena premoženjska korist, ki presega stopetdeset tisoč
dinarjev in je šlo storilcu za to, da si pridobi tako premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
Grabež

Zloraba položaja ali pravic odgovorne osebe

142. člen
(1) Kdor stori eno ali več kaznivih dejanj zlorabe položaja ali
pravic odgovorne osebe (133. člen), posebnega primera
goljufije (134. člen), poneverbe (141. člen), zlorabe uradnega
položaja ali uradnih pravic 191. člen), določenih v tem
zakonu, ali takšnih kaznivih dejanj, določenih v kazenskih
zakonih drugih socialističnih republik ali socialističnih avtonomnih pokrajin ali v kazenskem zakonu Socialistične federativne republike Jugoslavije, vrednost pridobljene premoženjske koristi pa presega petsto tisoč dinarjev, se kaznuje z zaporom najmanj treh let.
(2) V posebno hudem primeru dejanja iz prvega odstavka
tega člena, se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let ali
z zaporom dvajsetih let.

133. člen
(1) Odgovorna oseba organizacije združenega dela ali
druge družbene pravne osebe, ki z namenom, da bi sebi ali
komu drugemu pridobila kakšno nepremoženjsko korist ali
da bi komu prizadejala škodo, izrabi svoj položaj ali prestopi
meje svojih pravic ali ne opravi svoje dolžnosi, pa tako povzroči večjo škodo drugemu ali huje prekrši njegove pravice,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Odgovorna oseba organizacije združenega dela ali družbene pravne osebe, ki z namenom, da bi sebi ali komu
drgemu pridobila protipravno premoženjsko korist, izrabi svoj
položaj ali prestopi meje svojih pravic ali ne opravi svoje
dolžnosti, pa pri tem niso podani znaki kakšnega drugega
kaznivega dejanja, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do
petih let.
(3) Ce je bila z dejanjem iz drugega odstavka tega čelan
pridobljena premoženjska korist, ki presega stopetdeset tisoč
dinarjev in je storilcu šlo za to, da pridobi sebi ali komu
drugemu tako premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom od
enega do desetih let.

Nedovoljena trgovina
147. člen
(1) Kdor nima pravice trgovati, pa z namenom prodaje kupi
blago ali druge predmete v večji.količini ali pa v večji vrednosti, ali kdor se neupravičeno in v večjem obsegu ukvarja
s trgovino ali trgovskim posredovanjem ali zastopanjem
domačih organizacij v prometu blaga in storitev, se kaznuje
z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor se ukvarja s prodajo blaga,
katerega izdelovanje je neupravičeno organiziral.
(3) Kdor neupravičeno prodaja, kupuje ali menjava blago ali
predmete, katerih promet je prepovedan ali omejen, pa pri
tem niso podani znaki kakšnega drugega kaznivega dejanja,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(4) Če je storilec dejanja iz prvega, drugega ali tretjega
odstavka tega člena organiziral mrežo prekupčevalcev ali
posrednikov, ali je pri tem dosegel premoženjsko korist, ki
presega stopetdeset tisoč dinarjev, se kaznuje z zaporom od
enega do osmih let.
(5) Blago in predmeti nedovoljene trgovine se vzamejo.
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Nedovoljeno posojanje blaga
148. člen
(1) Kdor se neupravičeno in v večjem obsegu ukvarja
s posojanjem denarja ali drugih potrošnih stvari in si pri tem
izgovori ali sprejme premoženjsko korist, ki očitno presega
običajno obrestno mero, pa niso podani znaki kakšnega drugega kaznivega dejanja, se kaznuje z zaporom do treh let in
z denarno kaznijo.
(2) Če je šlo storilcu dejanja iz prvega odstavka tega člena
za to, da bi dosegel premoženjsko korist, ki presega stopetdeset tisoč dinarjev, ali če je organiziral mrežo posrednikov, se
kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let in
z denarno kaznijo.
Zatajitev davščin in drugih družbenih dajatev
152. člen
(1) Kdor da z namenom, da bi se sam ali kdo drug popolnoma ali deloma izognil plačilu davščin, prispevkov za socialno zavarovanje ali drugih družbenih dajatev, krive podatke
o dohodku, o predmetih ali drugih dejstvih, ki vplivajo na
ugotovitev takšnih obveznosti in na njihovo višino ali drug
način preslepi organ, ki je pristojen za ugotovitev in odmero
davka ali drugih dajatev, pa obveznosti, ki se jim je nameraval
izogniti, presegajo petdeset tisoč dinarjev,
se kaznuje z zaporom do treh let in z denarno kaznijo. •
(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom, iz prvega odstavka
tega člena, ne prijavi dohodka oziroma predmeta ali drugih
dejstev, ki vplivajo na ugotovitev takšnih obveznosti, kadar je
prijava obvezna, pa obveznosti, katerim se je nameraval izogniti, presegajo petdeset tisoč dinarjev.
(3) Če so bile z dejanjem iz prvega ali drugega odstavka
tega člena zatajene obveznosti, ki presegajo dvestopetdeset
tisoč dinarjev,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let in
z denarno kaznijo.
Tatvina
165. člen
(1) Kdor vzame komu tujo premično stvar z namenom, da si
jo protipravno prilasti, se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Če vrednost ukradene stvari ne presega pet tisoč dinarjev in je šlo storilcu za to, da si prilasti stvar take vrednosti,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(3) Če je storilec vrnil oškodovancu ukradeno stvar, preden
je zvedel, da je vložena ovadba ali da je uveden kazenski
postopek, se mu sme kazen odpustiti.
Velika tatvina
166. člen
(1) Storilec tatvine iz prvega odstavka 165. člena se kaznuje
z zaporom od enega do desetih let:
1) če je storil tatvino tako, da je z vlomom, vdorom ali
z drugačnim premagovanjem večjih ovir prišel v zaprto
stavbo, sobo, blagajno, omaro ali v druge zaprte prostore;
2) če je storilo tatvino več oseb, ki so se združile zato, da bi
kradle;
3) če je storil tatvino na posebno predrzen način;
4) če je imel pri sebi kakšno orožje ali nevarno orodje za
napad ali obrambo;
5) če je storil tatvino ob požaru, povodnji ali podobni
naravni nesreči;
6) če je storil tatvino tako, da je izrabil nemoč ali nesrečo
drugega.
(2) Enako se kaznuje storilec tatvine, če je ukradena stvar
posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena ali če vrednost ukradene stvari presega stopetdeset tisoč dinarjev in je
šlo storilcu za to, da si prilasti takšno stvar ali stvar take
vrednosti.
(3) Če je ukradena stvar velikega ali izjemnega kulturnega
ali zgodovinskega pomena ali če vrednst ukradene stvari
presega petsto tisoč dinarjev in je šlo storilcu za to, da si
prilasti takšno stvar ali stvar take vrednosti,
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se kaznuje z zaporom najmanj treh let.
(4)V posebno hudem primeru dejanja iz tretjega odstavka
tega člena,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let ali z zaporom dvajsetih let.
Roparska tatvina
167. člen
(1) Kdor je zaloten pri tatvini, pa z namenom, da bi ukradeno stvar obdržal, uporabi proti komu silo ali mu zagrozi
z neposrednim napadom na življenje ali telo,
se kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let.
(2) Če vrednost ukradene stvari presega petsto tisoč dinarjev in je šlo storilcu za to, da si prilasti stvar take vrednosti,
se kaznuje z zaporom najmanj petih let.
(3) V posebno hudem primeru dejanja iz drugega odstavka
tega člena,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let ali z zaporom dvajsetih let.
Rop
168. člen
(1) Kdor vzame tujo premično stvar z namenom, da si jo
protipravno prilasti, tako da uporabi silo zoper kakšno osebo
ali ji zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo,
se kaznuje z zaporom najmanj treh let.
(2) Če vrednost ukradene stvari presega petsto tisoč dinarjev in je šlo storilcu za to, da si prilasti stvar take vrednosti,
se se kaznuje z zaporom najmanj petih let.
(3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena skupina ali tolpa ali v posebno hudem primeru dejanja
iz drugega odstavka tega člena,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let ali z zaporom dvajsetih let.
Zatajitev
169. člen
(1)Kdor si protipravno prilasti tujo premično stvar, ki mu je
zaupana,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če vrednost zatajene stvari ne presega pet tisoč dinarjev
in je šlo storilcu za to, da si prilasti stvar take vrednosti,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(3) Če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena skrbnik,
se kaznuje z zaporom do petih let.
(4) Če je zatajena stvar posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena ali če vrednost zatajene stvari presega stopetdeset tisoč dinarjev in je šlo storilcu za to, da si prilasti takšno
stvar ali stvar take vrednosti,
se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
(5) Če je zatajena stvar velikega ali izjemnega kulturnega ali
zgodovinskega pomena ali če vrednost zatajene stvari presega petsto tisoč dinarjev in je šlo storilcu za to, da si prilasti
takšno stvar ali stvar take vrednosti,
se kaznuje z zaporom od dveh do desetih let.
(6) Kdor si tujo premično stvar, ki jo je našel ali do katere je
po naključju prišel, protipravno prilasti,
Se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(7) Pregon zaradi dejanja iz prvega, drugega ali šestega
odstavka tega člena, če gre za zatajitev zasebnega premoženja, se začne na zasebno tožbo.
Goljufija
171. člen
(1)Kdor z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil
protipravno premoženjsko korist, spravi koga z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali
ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali
tujega premoženja kaj stori ali opusti, se kaznuje z zaporom
do petih let.
(2) Če škoda presega stopetdeset tisoč dinarjev in je šlo
storilcu za to, da pridobi korist v taki višini ali povzroči tako
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škodOj se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(3) Če škoda presega petsto tisoč dinarjev in je šlo storilcu
za to, da pridobi korist v taki višini ali povzroči tako škodo, se
kaznuje z zaporom najmanj treh let.
(4) V posebno hudem primeru dejanja iz tretjega odstavka
tega člena, se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih ali
z zaporom dvajsetih let.
(5) Če z dejanjem iz prvega odstavka tega člena storjena
škoda ne presega pet tosoč dinarjev in je šlo storilcu za to, da
pridobi korist do te višine, se kaznuje z denarno kaznijo ali
z zaporom do enega leta.
(6) S kaznijo iz petega odstavka tega člena se kaznuje
storilec dejanja iz prvega odstavka tega člena, če je ravnal
samo z namenom, da bi koga oškodoval.
(7) Pregon zaradi dejanja iz šestega odstavka tega člena se
začne na zasebno tožbo.
Prikrivanje
176.člen
(1) Kdor stvar, za katero ve, da je bila pridobljena s kaznivim
dejanjem, ali tisto, kar je bilo zanjo dobljeno s prodajo ali
zamenjavo, kupi, sprejme v zastavo, si kako drugače pridobi,
prikrije ali razpeča, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena, pa bi
moral in mogel vedeti, da je bila stvar pridobljena s kaznivim
dejanjem, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do
enega leta.
(3) Če so stvari iz prvega ali drugega odstavka tega člena
družbeno premoženje, njihova vrednost pa presega petsto
tisoč dinarjev ali če je stvar posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena, se storilec kaznuje z zaporom od treh
mesecev do petih let.
(4) Če je bila prikrita stvar pridobljena s kaznivim dejanjem,
za katero se preganja storilec na zasebno tožbo, se tudi
storilec dejanj iz prvega in drugega odstavka tega člena
preganja na zasebno tožbo.
Poškodovanje tuje stvari
177. člen
(1) Kdor tujo stvar poškoduje, uniči ali napravi nerabno, se
kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let.
(2) Ce škoda presega stopetdeset tisoč dinarjev, se storilec
kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Poškodovanje ali uničenje stvari, ki so posebnega
kulturnega ali zgodovinskega pomena in naravnih
znamenitosti
178. člen
(1) Kdor protipravno poškoduje ali uniči stvar, ki ima poseben kulturni ali zgodovinski pomen ali naravno znamenitost,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(2) Če je poškodovana stvar velikega ali izjemnega kulturnega ali zgodovinskega pomena ali če škoda presega stopetdeset tisoč dinarjev, se storilec kaznuje z zaporom od enega
do osmih let.
Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic
191. člen
(1) Uradna oseba, ki z namenom, da bi sebi ali komu drugemu
pridobila kakšno nepremoženjsko korist ali da bi komu prizadejala škodo, izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje
uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti, se kaznuje
z zaporom do treh let.
(2) Če je z dejanjem iz prvega odstavka tega člena povzročena znatna škoda ali so huje prekršene pravice drugega, se
storilec kaznuje z zaporom do petih let.
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(3) Uradna oseba, ki z namenom, da bi sebi ali komu
drugemu pridobila protipravno premoženjsko korist, izrabi
svoj uradni položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne
opravi uradnih dolžnosti, pa pri tem niso podani znaki drugega kaznivega dejanja, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(4) Če z dejanjem iz tretjega odstavka tega člena pridobljena protipravna premoženjska korist presega stopetdeset
tisoč dinarjev in je storilcu šlo za to, da si pridobi tako korist,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
Nevestno delo v službi
192. člen
(1) Uradna oseba, ki vedoma krši zakone, druge predpise ali
samoupravne splošne akte, opušča dolžno nadzorstvo ali
kako drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko nastane
zaradi tega hujša kršitev pravic drugega ali premoženjska
škoda, pa zares nastane taka kršitev oziroma škoda, ki presega petdeset tisoč dinarjev, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) V posebno hudem primeru, se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Protipravna prilastitev stvari ob preiskavi ali izvršbi
200. člen
(1) Uradna oseba, ki ob preiskavi stanovanja, prostorov ali
oseb, ali ob izvršbi v sodnem ali upravnem postopku vzame
stvar z namenom, da si jo protipravno prilasti, se kaznuje
z zaporom od enega do petih let.
(2) Če vrednost stvari presega stopetdeset tisoč dinarjev in
je šlo storilcu za to, da si prilasti stvar take vrednosti, se
kaznuje z zaporom od dveh do desetih let.
(3) V posebno hudem primeru dejanja iz drugega odstavka
tega člena, se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let.
Nezakonita oprostitev obveznega plačila
203. člen
(1) Uradna oseba, ki z namenom, da bi se sama ali kdo drug
izognil predpisanim obveznostim, izrabi svoj položaj ali
uradne pravice, prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi
svoje uradne dolžnosti in tako prikrajša družbeno premoženje
za plačilo, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(2) Če je bilo z dejanjem iz prvega odstavka tega člena
družbeno premoženje prikrajšano za plačilo preko stopetdeset tisoč dinarjev in je storilcu šlo za to, da se sam ali kdo drug
izogne tolikšni obveznosti, se kaznuje z zaporom od enega
leta do desetih let.
Ogrožanje javnega prometa
251. člen
(1) Udeleženec v prometu, ki krši predpise o varnosti cestnega prometa in s tem tako ogrozi promet, da spravi v nevarnost življenje ljudi ali premoženje večje vrednosti, pa zaradi
tega kakšna oseba utrpi lahko telesno poškodbo ali nastane
premoženjska škoda, ki presega dvesto tisoč dinarjev, se
kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Kdor krši predpise o varnosti železniškega, ladijskega,
avtobusnega prometa ali prometa na žičnicah in s tem tako
ogrozi promet, da spravi v nevarnost življenje ljudi ali premoženje večje vrednosti, se kaznuje z zaporom od treh mesecev
do petih let.
(3) če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(4) Če izreče sodišče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu, da se mora v določenem roku podvreči kontrolnemu
zdravstvenemu pregledu ali preverjanju vozniškega znanja.
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PREDLOG ODLOKA
o valorizaciji katastrskega dohodka (ESA-350)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 74. seji dne 22/
10-1987 določil besedilo:
- PREDLOGA ODLOKA O VALORIZACIJI KATASTRSKEGA DOHODKA,
Ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na odlagi 69.
1. člen
V SR Sloveniji se opravi valorizacija katastrskega dohodka.
Katastrski dohodek se valorizira z enotnim količnikom za
vse katastrske kulture in vse katastrske okraje, ki ga v skladu
s tem odlokom ugotovi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
2. člen
Količnik za valorizacijo katastrskega dohodka se ugotovi,
skladno s temeljnimi kriteriji za valorizacijo katastrskega
dohodka, na podlagi cen, ki jih je ugotovil Zavod SR Slovenije
za statistiko, in sicer:
- za pridelke - na podlagi poprečnih odkupnih cen iz leta

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
• - Tone PENGOV, direktor Republiške uprave za družbene prihodke in
- Ivan ROJC, namestnik direktorja Republiške uprave za
družbene prihodke.
1986;
- za materialne stroške - na podlagi poprečnih nabavnih
cen iz leta 1986;
3. člen
Količnik za valorizacijo katastrskega dohodka ugotovi
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije najpozneje do 25. decembra 1987.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu SRS.

Obrazložitev:
Valorizacija katastrskega dohodka temelji na zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list SRS: št. 23/76) in
dogovoru socialističnih republik in socialističnih avtonomnih
pokrajin o temeljnih kriterijih za obračun in valorizacijo katastrskega dohodka, v katerem je med drugim določen način
izvedbe valorizacije in merila za tehnično izvedbo valorizacije.
Valorizacija katastrskega dohodka se izvede v primeru, ko
se obseg kmetijske proizvodnje bistveno ne spremeni, spremenijo pa se cene kmetijskih pridelkov in stroški prizvodnje,
kar pomeni, da se količine kmetijskih pridelkov in materialni
kazalci stroškov proizvodnje, ugotovljeni ob zadnjem izračunu katastrskega dohodka, obračunavajo po novih cenah.
Zadnja valorizacija katastrskega dohodka je bila v SR Sloveniji in v SR Srbiji izvedena za leto 1987, v SR Bosni in
Hercegovini ter Makedoniji za leto 1986, v ostalih republikah
in avtonomnih pokrajinah pa za leto 1984.
V SR Sloveniji je valorizirani katastrski dohodek zajemal
51,6% narodnega dohodka zasebnega kmetijstva, zaradi
porasta cen pa je bil v letu 1987 udeležen le še z okrog 20%. Iz
navedenega izhaja, da so utemeljeni razlogi za izvedbo valorizacije v letu 1987 s tem, da bi se nove valorizirane vrednosti
katastrskega dohodka uporabljale od 1. 1. 1988 dalje. Glede
na to, da zaradi dolgotrajnega postopka usklajevanja pripomb
in kasnitve s podpisom ter objavo dogovora še niso usklajeni
republiški in pokrajinski predpisi o ugotavljanju in valorizaciji
katastrskega dohodka, bodo letošnjo valorizacijo katastrskega dohodka republike in avtonomni pokrajini izvedle na
podlagi cen kmetijskih pridelkov in cen stroškov proizvodnje
iz leta pred letom, v katerem se valorizacija opravlja. Glede na
navedeno je predlagano, da se za ugotovitev valorizacijskega
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količnika uporabijo zadnji razpoložljivi podatki Zavoda SR
Slovenije za statistiko in sicer za obračun pridelkov in za
obračun materialnih stroškov cene leta 1986.
Na podlagi predhodnega preizkusnega izračuna je ocenjeno, da bi se ob upoštevanju cen kmetijskih pridelkov in
stroškov iz leta 1985 katastrski dohodek valoriziral v poprečju
z valorizacijskim količnikom okrog 1,60 in bi bil udeležen
v narodnem dohodku zasebnega kmetijstva z okrog 50%.
Glede na to, da ne gre za večje razlike v porastu cen glavnih
kmetijskih pridelkov in cen materialnih stroškov je predlagan
enoten valorizacijski količnik za vse katastrske kulture v katastrskih okrajih. Takšen pristop je tudi s tehničnega vidika
enostavnejši in znatno cenejši.
Na podlagi tretjega odstavka 7. člena zakona o ugotavljanju
katastrskega dohodka (Uradni list SRS, št. 23/76) sprejme akt
o pristopu k valorizaciji katastrskega dohodka Skupščine SR
Slovenije, valorizacijski količnik pa ugotovi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
Da bi bila zagotovljena pravočasna izvedba valorizacije
v katastrskem operatu in s tem v zvezi tudi pravočasna
odmera davčnih in drugih obveznosti iz kmetijstva v letu 1987
je predlagano, da mora Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
določiti valorizacijski količnik najkasneje do 25. decembra
1987. Valorizirana vrednost katastrskega dohodka se bo uporabljala za odmero davčnih in drugih obveznosti ter kot
dohodkovni cenzus za leto 1988.
Stroški za tehnično izvedbo valorizacije katastrskega
dohodka v merilu SR Slovenije bodo znašali okrog 14,0 mio
din.
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o zagotavljanju dela sredstev, potrebnih za
postopno zapiranje Rudnika svinca in cinka
v Mežici (ESA 343)
V Poročevalcu štev. 28, dne 19. 10. 1987 smo
objavili »Poročilo o stanju in možnostih za nadaljnji
razvoj TOZD Rudniški obrati s separacijo ter TOZD
Metalurgija v Delovni organizaciji Rudniki Mežica,
s predlogi rešitev (ESA-343). Tokrat pa objavljamo
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 77. seji dne 5. 11.
1987 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU
DELA SREDSTEV POTREBNIH ZA POSTOPNO ZAPIRANJE
RUDNIKA SVINCA IN CINKA V MEŽICI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena

predlog za izdajo zakona o zagotavljanju dela sredstev potrebnih za postopno zapiranje Rudnika
svinca in cinka v Mežici (ESA-343). Obe gradivi
bosta Zbor združenega dela in Zbor občin obravnavala na sejah 20. novembra 1987.
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Uroš SLAVI NEC, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo in
- Pavle LIVAKOVIC, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za industrijo in gradbeništvo.

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA INDUSTRIJO IN
GRADBENIŠTVO
POVZETEK
Da se zavaruje rudno bogastvo in da se sanira okolje
v Zgornji mežiški dolini zaradi posledic dolgoletnega
rudarjenja v Delovni organizaciji Rudniki svinca in topilnica Mežica ter ohrani neoporečnost vodotokov in virov
pitne vode na območju rudnika in na širšem območju
Pece se z zakonom zagotavlja del sredstev za te namene.
Naloge, potrebna sredstva in viri sredstev bodo določeni
v Programu postopnega zapiranja rudnika, sanacije proizvodnje v metalurgiji in sanacije okolja.
Del sredstev za izvedbo programa bodo zagotavljali
Delovna organizacija Rudnika svinca in topilnica Mežica,
porabniki svinca in cinka v okviru reprodukcijske verige,
Skupščina občine Ravne na Koroškem iz sredstev gospodarstva občine in sredstev biološke reprodukcije občine in
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za izdajo zakona je v 2. in 27. točki drugega odstavka 314. člena in 4. točki prvega odstavka 321.
člena ustave SR Slovenije, po katerih republika med drugim
z zakonom zagotavlja varstvo družbene lastnine, skrbi za
smotrno gospodarjenje z naravnimi bogastvi ter ureja razmerja, ki zadevajo rabo, izkoriščanje in varstvo rudnin in
drugih naravnih bogastev.
II. OCENA STANJA
Rudarjenje na Koroškem ima dolgo tradicijo in njegovi
začetki segajo v leto 1665. Z rudarjenjem se je začelo na
visokih pobočjih okoliških gora in se postopoma selilo v globine.
Rudnik Mežica je znan po komplicirani geologiji in tektoniki, zato je bilo treba izkopati veliko raziskovalnih rovov in
vrtin. Dolžina vseh rovov znaša čez 700 km s preko 200 vhodi.
Rudišče ima veliko število rudnih teles nepravilnih oblik, zato
je bilo nemogoče ustvariti neko sistematiko pri odkrivanju
rudnih teles, kot kasneje pri odkopavanju.
Rudišče se nahaja v kraškem terenu in ima velik dotok
jamske vode. Dotok vode predstavlja poseben problem pred42

regije, Območna vodna skupnost Drava, Raziskovalna
skupnost Slovenije, Interesna skupnost elektrogospodarstva Slovenije ter občinska in republiška skupnost za
zaposlovanje, drugi del sredstev pa se bo na podlagi tega
zakona zagotavljal iz sredstev zbranih na podlagi zakona
o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, št. 3/75, 8/78, 33/80 in
16/84).
Izvajanje programa in namensko porabo sredstev bo
spremljal odbor udeležencev, ki financirajo izvajanje programa. Neposreden nadzor nad izvajanjem programa in
namenske porabe sredstev po tem zakonu opravlja republiški upravni organ, pristojen za industrijo in gradbeništvo.
vsem zato, ker je iz nižjih delov rudnika potrebno to vodo
črpati z določeno kapaciteto, kar močno obremenjuje stroške
proizvodnje.
Rudnik Mežica je organiziran kot TOZD Rudniški obrati
s separacijo od 1. 1. 1987 v okviru DO Rudniki svinca in
topilnica Mežica. Proizvodni proces v DO je organsko povezan od rudarstva do proizvodnje akumulatorjev, saj sta pridobivanje rude in proizvodnja kovine glavni cilj dejavnosti rudarstva in metalurgije. Za proizvodnjo akumulatorjev pa sta svinec in svinčeve zlitine bistveni sestavini gotovega izdelka.
Rudarstvo s separacijo ni bilo vključeno v reprodukcijsko
verigo, ker v okviru verižne proizvodnje ni bilo mogoče
v celoti zagotavljati kritja izgub v tej dejavnosti. V DO se izvaja
še proizvodnja in montaža strojev in elektroopreme, ki ni tako
neposredno povezana s kompleksom osnovnih dejavnosti,
razen toliko, kolikor so nekateri proizvodni programi utemeljeni z opremo ali s tehnologijo, ki jo uporabljajo in so jo
razvili v osnovnih dejavnostih (proizvodnja flotacijske
opreme, čistilne naprave).
V dosedanjem obratovanju je bilo v Rudniku izkopanih
preko 18 milijonov ton rude ter pridobljenih preko 1 milijon
ton svinčeve in cinkove kovine. Vsa ta proizvodnja je bila
omogočena tudi s spremljajočo raziskovalno dejavnostjo, kar
je za sam rudnik pomenilo veliko finančno obremenitev.
priloga poročevalca

Povečanje ali zmanjšanje obsega raziskovalnih del je imelo za
posledico povečanje oziroma zmanjšanje rudnih rezerv, ter je
vplivalo na kvaliteto in vsebnost rude pri eksploataciji. Glede
na sestavo in sorazmerno veliko razpotegnjenost rudišča
Rudnik Mežica nikoli ni beležil velikih rudnih rezerv, v svoji
zgodovini pa je šel skozi obdobja brezobzirnega ropanja
rudišča, brez vlaganj v raziskave, kar je imelo za posledico,
zlasti v obdobju gospodarske krize, odkopavanje le najbogatejših delov rudišča in popolno zanemarjanje raziskav. Rentabilnost odkopavanja rude je bila v zgodovini odvisna od cen
kovine na svetovnem trgu in se je v odvisnsoti od konjunkture
gibalo oziroma spreminjalo tudi izvajanje raziskovalnih del
oziroma vrtanje raziskovalnih rovov. V obdobju zadnjih 20 let
se je nenormalno zmanjšal obseg raziskovalnih del, kar je
imelo za posledico občutno znižanje proizvodnje v rudniku.
Delovna organizacija je ta izpad pokrivala z večanjem finalizacije svinca in je začela razvijati nove proizvodne programe.
Tako je uvedena proizvodnja akumulatorskih baterij. Do
pomembne spremembe pa je prišlo tudi na področju pridobivanja in predelave svinca, saj se je močneje začela predelava
svinčenih ostankov in proizvodnje svinca iz sekundarnih
surovin, predvsem iz akumulatorskih odpadkov.
V obdobju po letu 1950 je proizvodnja v Rudniku Mežica
postopoma naraščala in je leta 1965 dosegla rekordnih
522.000 ton rude. Rekordna proizvodnja je bila rezultat obsežnih vlaganj v raziskave, saj so v tem obdobju v posameznih
letih izkopali celo 28.000 metrov raziskovalnih rovov, kar je
omogočalo tudi rentabilno poslovanje rudnika. Po letu 1970
so se vlaganja v raziskave postopoma zmanjševala, kar se je
odražalo v postopnem zmanjševanju proizvodnje. V letu 1984
je dosegla le še 143.000 ton. Raziskave so bile minimalne, saj
so v letu 1986 izdelali 3.300 m raziskovalnih rovov in 12.660
metrov vrtirj, zaradi kroničnega pomanjkanja sredstev za
neobhodno potrebna raziskovalna dela, katerih pa rudnik ni
mogel iz lastnih sredstev financirati.
Ekonomski položaj TOZD Rudniški obrati in TOZD Separacija je prikazan v tabelah poslovnih obračunov za obdobje od
leta 1978 do leta 1986. Iz podatkov v tabelah je razvidno, da
sta obe TOZD vse od leta 1978, razen TOZD Rudniški obrati
v letu 1984 in TOZD Separacija v letih 1984 in 1985, poslovali
z izgubo.
Poslovna izguba je bila deloma pokrita s sanacijskimi krediti bank in Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije ter
iz ostanka čistega dohodka ostalih temeljnih organizacij
Delovne organizacije Rudniki svinca in topilnica Mežica.
S takim načinom razreševanja sta se TOZD Rudniški obrati in
TOZD Separacija sicer izognila določilom zakona o sanaciji in
prenehanju OZD, vendar pa se je s takim načinom pokrivanja
izgube skozi daljše obdobje slabila ekonomska in reprodukcijska sposobnost ter premoženjsko stanje celotne organizacije, kar se je najbolj odražalo na zmanjševanju obsega
potrebnih raziskav v rudniku kakor tudi tehničnem in investicijskem vzdrževanju rudnika in rudniških naprav ter obnavljanju opreme.
V DO Rudniki svinca in topilnica Mežica so bili zato izdelani
številni sanacijskiprogrami. Prvi zelo obsežen sanacijski program je bil izdelan leta 1969. Program se je izvajal vse do leta
1973, ko je bilo ugotovljeno, da zastavljeni cilji niso doseženi.
Zato je bil pripravljen nov sanacijski program, ki se je skoraj
vsako leto dopolnjeval.
s
Vsi programi so težili k cilju povečati rudne zaloge, izvesti
določena naložbena dela, s čimer bi bilo mogoče tudi posodobiti tehnologijo ter ustrezno reševati kadrovsko problematiko.
Zaradi izgube v preteklih letih, neizvrševanja in neuspešnosti številnih sanacijskih programov ter izgube, ki je bila v letu
1986 tako visoka, da je ni bilo mogoče pokriti iz virov delovne
organizacije pa tudi ne iz drugih virov, kritično poslabšane
likvidnosti ter zaostrene problematike onesnaževanja okolja
ter varovanja družbene lastnine, je Skupščina občine Ravne
na Koroškem dne 23. decembra 1986 sprejela sklepe o uvedbi
ukrepov družbenega varstva v Delovni organizaciji Rudniki
svinca in topilnica Mežica ter imenovala začasni kolektivni
poslovodni odbor. V sklepu je skupščina začasnemu kolektivnemu poslovodnemu odboru določila naslednje poglavitne
naloge: pripraviti odločitev kako in pod kakšnimi pogoji nadaljevati proizvodnjo v rudniku, pripraviti predlog o nadaljnji
usodi rudarsko-metalurške proizvodnje in s tem povezanim
onesnaževanjem okolja, pokrivanje izgub iz tekočega poslopriloga poročevalca

vanja ter razrešitev težkega likvidnostnega položaja delovne
organizacije. Ker je problamatika obratovanja rudnika zaradi
njegove specifike, velikega števila rudnih teles, visokih fiksnih
stroškov obratovanja, neraziskanih rudnih zalog, nizke vsebnosti svinca in cinka v rudi tako kompleksna, da je začasni
kolektivni poslovodni odbor ni mogel razrešiti sam, se je
odločil pri Inštitutu za ekonomska raziskovanja in Rudarskem
inštitutu v Ljubljani naročiti študijo o možnosti nadaljnjega
razvoja rudarske dejavnosti in metalurgije v Mežiški dolini.
Študija je bila izdelana v septembru 1987 in je ugotovila, da:
- ima mežiško rudišče sicer vetike potencialne geološke
zaloge, vendar ima slabo raziskano eksploatacijsko polje,
- da je potrebno s pospešenimi geološkimi raziskavami
ugotoviti dejansko vsebnost rude na tistih delih rudišča, kjer
je po geoloških analizah pričakovati bogata rudna telesa,
- da se rudarjenje izvaja na velikem prostoru z visokimi
eksploatacijskimi stroški, kar- pomeni, da je treba vzdrževati
izredno veliko število rovov, prog in rudniških naprav, ki
terjajo velika sredstva za vzdrževanje, zaradi kraškega
terena
in velikega dotoka jamske vode (pbl. 40-60 m3 na minuto) pa
še dodatno visoke stroške za črpanje te vode, kar vse obremenjuje končni proizvod,
- da je odkop neselektiven in da je razblažitev rude
enormno visoka (med najvišjimi v Jugoslaviji - 36%).
III. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
IN POGLAVITNE REŠITVE
1. Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi Resolucije
o družbenoekonomskem razvoju v letu 1987 naložila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da na podlagi rezultatov
strokovnih študij pripravi informacjo o problematiki ohranjanja proizvodnje v DO Rudniki svinca in topilnica Mežica
s predlogi ukrepov za razrešitev problematike. Inštitut za
ekonomska raziskovanja v Ljubljani in Rudarski inštitut Ljubljana sta izdelala študijo »Možnosti za nadaljnji razvoj TOZD
Rudarski obrati s separacijo ter TOZD Metalurgija v Mežici«,
z namenom, da se zaradi nerentabilnega poslovanja rudnika
in prekomernega onesnaževanja okolja s strani metalurške
dejavnosti, prouči, kakšne so razvojne možnosti rudnika in
metalurgije v prihodnosti. Izdelali so več razvojnih variant, pr
katerih so primerjalno, z rezultati, doseženimi v letu 1986,
spreminjali obseg proizvodnje, izbirali bogatejša rudna
telesa, zmanjševali število zaposlenih in večali storilnost,
zmanjševali razblažitev rude in predvideli druge ukrepe za
racionalizacijo in modernizacijo proizvodnje. Poleg variant
racionaliziranja proizvodnje so izdelali tudi varianto, po kateri
bi z rudarjenjem takoj prenehali in rudnik začeli zapirati
Vse predlagane variante so same po sebi narodnogospodarsko neučinkovite primerjalno z varianto 0 - (takojšnje
zapiranje rudnika), so pri realni ceni kapitala 0 vse upravičene. Vse pa so bistveno boljše od ohranjanja sedanjega
stanja v rudniku in metalurgiji. Na podlagi strokovnih razprav,
ki so bile izvedene v delovni organizaciji, Skupščini občine
Ravne na Koroškem, izdelovalci študije, Republiškemu komiteju za industrijo in gradbeništvo je bilo ocenjeno, da je
tehnično in ekonomsko za TOZD Rudarski obrati s separacijo
najprimernejša razvojna varianta 2 - postopno zapiranje rudnika z nadaljevanjem proizvodnje s selektivnim odkopavanjem rudnih zalog in s sanacijo okolja kot posledico rudarjenja v Mežiški dolini.
S postopnim prenehanjem rudarjenja in vzporednim zapiranjem rudnika ter sanacijo okolja, bi se pridobivanje rude
izvajalo v rudnih telesih z nadpovprečno vsebnostjo kovin nad
5%, pri čemer se eksploatira le 28,6% od potrjenih rudnih
rezerv. Vse preostale količine rude so trajno izgubljene.
Pri takšnem načinu pridobivanja rude bi sedaj znane zaloge
ob sedanjem načinu dela, razpoložljivi opremi in številu možnih delovišč, omogočale rudarjem rudarjenje v rudniku
Mežica do leta 2001. Predviden je tudi izkop v globino za 30
m in podaljšanje znanih rudnih teles, vendar največ do globine K. +270 metrov, kar omogoča količinsko in kakovostno
proizvodnjo glede na proizvodne stroške.
V skladu s predvidenim rudarjenjem do leta 2001 so tej
dinamiki časovno prilagojena in usklajena zapiralna dela. V 6.
letu po pričetku izvajanja tega programa bi postopoma prenehalo rudarjenje v globini, to je pod kotom + 300, kar je seveda
odvisno od ugotovljenega stanja rudnih rezerv.
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Postopno zapiranje rudnika je ekonomsko in narodnogospodarsko najustreznejša rešitev za dolgoročno razrešitev
problematike, kar je zasnovano na redni predpostavki, da
rezultati rudarsko raziskovalnih del, ki bodo opravljeni
v,šestih letih in za katera bo porabljeno precej več sredstev,
ker bodo dela izvajana z modernejšim načinom raziskovanja
(uvajanje geostatičnih in geostatističnih metod, uporaba visokofrekvenčnih radijskih valov itd ), ne bodo tako ugodni, da bi
bilo smotrno zapiralna dela ustaviti, kar je sicer tehnološko
možno izvesti. V primeru torej, da v obdobju šestih let izvajanja variante 2, raziskovalna dela ne bi dala ustreznih ekstremno ugodnih rezultatov, bi se pričelo z izvajanjem zapiralnih del in potopitvijo celotne Mežiške jame. V nasprotnem
primeru torej, ko bi raziskovalna dela dala ustrezne rezultate
in bi bila odkrita ekonomsko sprejemljiva rudna nahajališča,
bi se obseg zapiralnih del izvedel samo na tistih delih rudnih
ležišč Rudnika Mežica, kjer je bodisi siromašna ruda, bodisi,
da je v sedanjem postopku rudarjenja le-ta izčrpana.
Po tej varianti so predvideni tudi drugi učiniki, tako bi
z minimalnimi vlaganji dosegli enakomernejšo in racionalnejšo porabo električne energije in koprimiranega zraka
z dosledno disciplino pri izvajanju odkopov, pa bi stroški
rudarjenja v Mežiškem rudniku bili pokriti s proizvodnjo rude.
Za izvajanje zapiralnih rudarskih in sanacijskih del na
področju ureditve jalovišč, bi potrebovali v prvih letih 400
delavcev, nato bi se število delavcev naslednjih šest let zmanjšalo na 270, nakar bi v primeru, da ne bi bile odkrite zanimive
rudne rezerve, zaradi intenzivnejših zapiranih del, znova narasle na 360 delavcev, vse do leta 2001, ko bi bil rudnik po tej
predpostavki dokončne zaprt.
Vprašanje dokončno potopitve Mežiške jame ostane odprto
vse do zaključka hidroloških raziskav o vplivih, ki bi jih utegnilo imeti potapljanje Mežiške jame na vodni režim Pece.
Predvidena je tudi sanacija posledic dosedanjega rudarjenja na okolje. Zakon o rudarstvu (Uradni list SRS, št. 17/75, 29/
86) v 9. členu namreč določa, da mora orgaizacija o končanem raziskovanju ali izkoriščanju rudnin na tistih mestih, na
katerih je bilo raziskovanje ali izkoriščanje rudnin, izvesti
ukrepe zavarovanja, da se izključi kakršnakoli nevarnost za
zdravje in življenje ljudi.
Najbolj vidne sledi rudarjenja v Zgornji Mežiški dolini so
odlagališča jalovine. Halde kamenine, apnenca, dolomitiziranega apnenca, dolomita in skrilavca za okolje sicer niso
neposredno nevarne, vendar pa so temu okolju tujek in kvarijo krajinsko podobo doline. To velja še posebej za dolino
Tople, ki je krajinsko zavarovano območje.
. Poleg odlagališč ima Mežiška jama 200 nezadostno zavarovanih vhodov, ki so nevarni za ljudi in živali in je te vhode
potrebno vsekakor zazidati ali kako drugače zavarovati. Nadalje se vplivi rudarjenja kažejo preko visokih koncentracij
svinca in cinka na železniški postaji Prevalje, ki so posledica
dolgoletnega pretovarjanja cinkovih in svinčenih koncentratov ter njihovega skladiščenja. Pred desetletji namreč še niso
poznali posledic onesnaževanja okolja s temi snovmi, ki so se
koncentrirale v tleh in med tiri. Skozi desetletja razsipavanih
materialov ni več mogoče odstraniti, saj so padavine napravile svoje ter svinec in cink z drugimi težkimi kovinami raznesle po okolici in sprale v globino.
V preteklosti rudarjenje ni nikoli povzročilo nikakršne
škode na zajetjih in virih pitne vode. Voda, ki priteka iz jame,
je čista in kakovostna, vendar je potrebna velika previdnost
pri geološko rudarskih raziskavah. Kočljivo pa je vprašanje
vodnega sistema v jami, v primeru, da bomo z rudarjenjem
prenehali in jamo zalili. S potopitvijo spodnjega dela jame se
bo vodni režim zagotovo spremenil. Voda si utira pot čez
kraške razpoke in velikokrat ubere povsem nove poti. Glede
na to, da so v Mežiški jami pred leti zaradi čiščenja odlagali
flotacijski mulj, ki je stranski produkt rudarske dejavnosti,
obstoji nevarnost, da se bodo vode reke Meže in jamske vode
mešale in da bo zaradi nekontroliranega migriranja flotacijskega mulja ogrožena tako pitna kot tehnološka voda.
Zapiranje rudnika bo imelo tudi socialne učinke, ker bo
zaradi zapiranja rudnika ostalo 179 delavcev nezaposlenih. Za
te delavce pa bo potrebno najti nova delovna mesta ali pa jih
prekvalificirati.
Ob dejstvu, da bodo temeljne organizacije združenega dela
Rudarski obrati s separacijo skoraj gotovo zaključila
poslovno leto 1987 z izgubo in bi zaradi izgube morala preiti
na izplačevanje osebih dohodkov po zakonu o sanaciji in
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prenehanju organizacij združenega dela (Uradni list SFRJ, št.
72/86, 42/87), morajo Delovna organizacija Rudniki svinca in
topilnica Mežica, Skupščina občine Ravne na Koroškem in
Temeljna banka Koroške do roka za oddajo zaključnega
računa zagotoviti spredstva za pokrivanje izgube, da bi se
položaj temeljne organizacije rudarski obrati s separacijo
utrdil.
2. Z zakonom se, da se zavaruje rudno bogastvo in da se
sanira okolje v Zgornji Mežiški dolini zaradi posledic dolgoletnega rudarjenja v DO Rudniki svinca in topilnica Mežica, ter
ohrani neoporečnost vodotokov in virov pitne vode na
območju rudnika in na širšem območju Pece, zagotavlja del
sredstev za te namene.
Naloge, potrebna sredstva in viri sredstev bodo določeni
v Programu postopnega zapiranja rudnika, sanacije proizvodnje v metalurgiji in sanacije okolja. Program bo določil:
- tehnično-tehnološki način postopnega zapiranja rudnika,
- ukrepe in aktivnosti za zavarovanje rudišča,
- ukrepe in aktivnosti za sanacijo okolja,
- ukrepe in aktivnosti za ohranitev neoporečnosti vodotokov
in virov pitne vode na območju rudnika in širšem območju
Pece,
- potrebna sredstva in viri sredstev za izvajanje ukrepov in
aktivnosti,
- terminski plan postopnega zapiranja rudnika in izvajanja
ukrepov in aktivnosti ter dinamiko zagotavljanja sredstev.
Izhajajoč iz programa in rezultatov njegove verifikacije bo
Skupščina SR Slovenije sprejela povzetek programa v katerem bodo zlasti podane temeljne usmeritve, predlogi in rešitve za posamezna področja, ki so splošnega družbenega
pomena predvsem področje rudarjenja, zaščite vode in virov
pitne vode, energetskih naprav v rudniku, varovanja širšega in
ožjega okolja, viri sredstev za izvajanje nalog iz programa,
terminski plan in nosilci financiranja. Gre torej za pomembne
naloge tako same delovne organizacije, ki ji s tem zakonom
ne spreminjamo statusa, kot tudi bank, samoupravnih interesnih skupnosti, občine Ravne na Koroškem in seveda tudi SR
Slovenije.
Del sredstev za izvedbo programa bodo zagotavljali
Delovna organizacija Rudniki svinca in topilnica Mežica,
porabniki svinca in cinka v okviru reprodukcijske verige,
Skupščina občine Ravne na Koroškem iz sredstev gospodarstva občine in sredstev biološke reprodukcije občine in regije,
Območna vodna skupnost Drava, Raziskovalna skupnost Slovenije, Interesna skupnost elektrogospodarstva Slovenije ter
občinska in republiška skupnost za zaposlovanje, drugi del
sredstev pa se bo na podlagi tega zakona zagotavljal iz
sredstev zbranih na podlagi zakona o oblikovanju sredstev
solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni
list SRS št. 3/75, 8/78,33/80 in 16/84).
Izvajanje programa in namensko porabo sredstev bo
spremljal odbor udeležencev, ki financirajo izvajanje programa, v katerega naj bi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
delegiral dva delegata.
O izvajanju programa in o uporabi sredstev na podlagi
zakona za izvajanje tega programa naj bi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poročal najmanj enkrat letno Skupščini SR
Slovenije.
Del sredstev, ki se bo za izvajanje programa postopnega
zapiranja rudnika Mežica zagotavljal s tem zakonom se uporablja za namene po programu, če so zagotovljena tudi druga
sredstva v skladu s programom.
Neposreden nadzor nad izvajanjem programa in namenske
porabe sredstev po tem zakonu opravlja republiški upravni
organ, pristojen za industrijo in gradbeništvo.
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Za izvajanje tega zakona bodo potrebna dodatna finančna
sredstva in dodatne materialne obveznosti za republiko in
občino Ravne na Koroškem. Vire in obseg sredstev bo določil
zakon, dinamika pa bo določena s programom. Za izvajanje
zakona ne bodo potrebni izvršilni predpisi, vendar pa morajo
delovna organizacija Rudniki svinca in topilnica Mežica,
samoupravne interesne skupnosti in Skupščina občine Ravne
na Koroškem obveznosti financiranja programa postopnega
zapiranja rudnika Mežica vključiti v svoje kratkoročne in dolgoročne planske akte.
priloga poročevalca

